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Skazani na siebie,
czyli kilka słów o mechanizmach i stylach
(re)adaptacji do izolacji i ograniczenia wolności
W literaturze naukowej można spotkać się z podziałem sytuacji trudnych na
pięć kategorii:
— sytuacje deprywacji, które związane są z brakiem zasobów potrzebnych do
normalnego życia (deprywacja stymulacyjna, emocjonalna, czynnościowa,
poznawcza), co w sposób znaczący utrudnia zaspokojenie potrzeb jednostki
(mogą mieć charakter doraźny lub chroniczny),
— sytuacje przeciążenia, to doświadczenia na granicy możliwości fizycznych,
emocjonalnych, poznawczych czy intelektualnych jednostki, które przekraczają
jej możliwości rozwojowe.
— sytuacje utrudnienia, wiążą się z pojawieniem się w toku działania jednostki,
elementów zbędnych lub z brakiem komponentów potrzebnych do ich wykonania, co z kolei dezorganizuje czynności orientacyjne, decyzyjne i wykonawcze.
— sytuacje konfliktowe, charakteryzują się obecnością przeciwstawnych sił nacisków o charakterze społecznym, moralnym, światopoglądowym, w polu działania człowieka.
— sytuacje zagrożenia, które stanowią sygnał alarmowy dla systemu wartości
uznawanych przez jednostkę (życia, zdrowia, własnej wartości i samooceny)
i przybierają charakter zagrożeń fizycznych, psychologicznych czy społecznych
(Tomaszewski, 1965).
Przewlekłe sytuacje trudne niosą ze sobą rozmaite powikłania w sferze psychologicznej, fizjologicznej, behawioralnej człowieka. Z kolei te, które trwają permanentnie, powodują uruchomienie wielu mechanizmów obronnych jednostki,
dzięki którym może ona zminimalizować lub zredukować niekomfortowe reakcje
stresowe Prawie wszystkie z uwzględnionych kategorii sytuacji trudnych pojawiają
się w okresie izolacji, jako nieuchronne.
(s. 7–10)  7
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Manuel Castells (2006) wskazuje trzy sposoby radzenia sobie, stanowiące
podstawę adaptacji do warunków izolacji i ograniczenia wolności:
—
działania legitymizujące, w których jednostka popiera dominujące
wzory zachowań i uzasadnia ich prawomocność,
— dominację; działania związane z oporem, polegające na stosowaniu strategii
przetrwania oraz propagowaniu i realizowaniu zasad, wzorów i zachowań
odmiennych wobec dominujących, oraz
— działania projektujące, których celem jest redefinicja zastanych zasad, wartości i wzorów oraz kształtowanie nowych, w celu całościowej transformacji
struktury społecznej i zasad jej funkcjonowania.
Specyfika izolacji i ograniczenia wolności wyzwala mechanizmy przystosowawcze. Są nimi: stygmatyzacja, standaryzacja, degradacja i depersonalizacja.
Stygmatyzacja – naznaczenie, rozpoczyna się z chwilą utraty wolności i przebywania w izolacji i jest mechanizmem piętnowania społecznego.
Standaryzacja dotyczy wszystkich osób, które znajdują się w izolacji i polega
na ujednoliceniu (każdy z izolowanych ma takie same prawa, obowiązki, wytyczne co do sposobów funkcjonowania)
Degradacja wiąże się z upokorzeniem, jakie odczuwają osoby izolowane
w warunkach utraty wolności.
Depersonalizacja oznacza mimowolną zmianę oceny samych siebie przez osoby
izolowane, przeobrażenia powstające w ich osobowościach. Osoba izolowana, pozbawiona wolności jest także pozbawiona możliwości pełnienia wielu ról społecznych i staje się jednostką pełniącą rolę osoby izolowanej, pozbawionej wolności.
Według Ervinga Goffmana (2011) cechą charakterystyczną zjawiska ograniczenia wolności jest podział świata na dwie grupy: izolowanych i izolujących.
Ci pierwsi spędzają swój czas na zasadzie przymusu, z kolei drudzy sprawują
nad nimi nadzór.
Ten podział generuje wrogość, którą podsycają społeczne stereotypy sterowane przez media i osoby nadzorujące.
Dla osoby izolowanej, jej funkcjonowanie wiąże się z przerwaniem kontynuowania i tworzenia nowych ról społecznych, co może to prowadzić do śmierci
cywilnej, wywłaszczenia z ról, zawieszenia decyzyjności w sprawach dotyczących
tego, co dzieje się wokoło.
Osłabieniu ulega też ekspresja osobista, bowiem izolowany zatraca przekonanie, że jego słowa mają jakiekolwiek znaczenie i moc sprawczą.
Osoba izolowana musi w jakiś sposób przystosować się do warunków, wykorzystując różne modele – drogi, strategie, techniki, stale lub zamiennie w tym
samym momencie (Goffman, 1987).
Osoba która przyjmuje model wycofania, przestaje interesować się czymkolwiek poza tym, co jej bezpośrednio dotyczy, ignorując tym samym obecność
i spostrzeżenia innych osób, doświadczając zaburzeń psychicznych związanych
z postępującą regresją aż do całkowitej izolacji, wycofania z kontaktów interper8  (s. 7–10)
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sonalnych, nadużywania mechanizmów obronnych, tj. idealizacji, ucieczki w marzenia nadmiernego egocentryzmu, infantylizmu, czy też ostrej depersonalizacji
i autyzmu.
Wyrwanie człowieka z opisanego stanu jest niezwykle trudne, a nawet niemożliwe (Goffman, 1987)
Izolowani obierający formę buntu, jako modelu adaptacji zachowują się
w prowokacyjny sposób w stosunku do władzy instytucji, z rozmysłem odmawiają wszelkiej współpracy, przejawiają opór i przyjmują wrogą postawę.
Osoby charakteryzujące się zadomowieniem, starają się zbudować siebie,
w ramach możliwości stworzonych przez izolację, próbując czerpać względne zadowolenie ze swojej egzystencji.
Ich dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że warto żyć nawet w sytuacji
pozbawienia wolności i że w tej sytuacji można stworzyć sobie normalny byt.
Osoby adaptujące się do braku wolności są nastawione przychylnie do możliwości oferowanych przez system, a miejsce izolacji stanowi dla nich bezpieczną
przestrzeń, z której nie chcą rezygnować.
Konwersja, będąca kolejnym modelem adaptacji do warunków izolacji i utraty wolności charakteryzuje się tym, iż osoba izolowana wydaje się przyjmować
wszystkie poglądy osób nadzorujących, ich zachowania, gesty, słownictwo i stara
się grać rolę podwładnego doskonałego, jest zdyscyplinowana, posłuszna, wzorowa, nie sprawia problemów.
Jej zachowanie to bardzo często gra pozorów, służąca realizacji własnych planów, zamierzeń i zdobywania korzyści.
To „pozorne przystosowanie” do warunków izolacji i ograniczenia wolności
prowadzi do nieadekwatnej samooceny, zniekształcenia informacji, bagatelizowania problemów i racjonalizacji własnych zachowań, a przede wszystkim nie pozwala na wykorzystywanie własnych zasobów i możliwości.
Akceptacja norm izolacyjnych oraz pozorna chęć zmiany jest efektem czysto
egoistycznych pobudek (Gordon, 2005, s. 114–115).
Ostatnim z modeli przystosowania do warunków izolacji i ograniczenia wolności jest zimna kalkulacja, będąca połączeniem różnych technik, omówionych
powyżej.
Wykorzystywane są tu zachowania charakterystyczne dla konwersji, zadomowienia, lojalności wobec współtowarzyszy, zależne od okoliczności.
Izolowani przyjmujący taki sposób adaptacji czasami prezentują postawę „unikania kłopotów” w stosunkach interpersonalnych, czasami posuwają się do zerwania kontaktów ze światem zewnętrznym, nigdy natomiast nie dochodzą do
całkowitego zadomowienia
Przedstawiona w skrócie refleksja dotycząca ludzkich mechanizmów i strategii
adaptacji do warunków izolacji i ograniczenia wolności jest zaledwie „wstępem
do wstępu” do rozumienia niektórych ludzkich zachowań w trudnych sytuacjach
społecznych.
(s. 7–10)  9
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Może więc warto rozwinąć i kontynuować ten wątek rozważań, szczególnie dziś, kiedy Polakom coraz częściej towarzyszy poczucie izolacji i ograniczenia
wolności.
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Marek Konopczyński
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Rzeczywistość wychowawcza
wyzwaniem do kształtowania
nowego Kodeksu Rodzinnego
Abstrakt: Autor ukazuje uwarunkowania kształtowania się projektu Kodeksu Rodzinnego.
Zwraca uwagę na specyfikę prawa rodzinnego osobowego, jego charakter i na fundamentalne pojęcia w nim zawarte. Wskazuje na dwa wymiary wspólnoty rodzinnej, międzyosobowy
i społeczny, które przenikają się wzajemnie na różne sposoby, zawierają się w sobie nawet
się warunkują. Podkreśla, iż sytuacje rodzinne są sytuacjami złożonymi. Praca nad projektem
kodeksu stanowiła metodyczną refleksję nad rzeczywistością wychowawczą, uwzględniając myślenie potoczne społeczeństwa. Wskazuje jednocześnie na pedagogikę prawa która stanowiła
pomoc w refleksji nad wychowaniem i prawem.
Słowa klucze: projekt Kodeksu Rodzinnego, osobowe prawo rodzinne, sytuacja wychowawcza, odpowiedzialność rodzicielska, wyzwania wobec rodziny, pedagogika prawa.

I
Rodzina jako wspólnota, instytucja społeczna stanowi niebywały fenomen,
swoiste laboratorium konkretnej życiowej sytuacji wychowawczej, która dotyczy
wszystkich jej członków.
Macierzyństwo, ojcostwo to trudne zadania, to jednocześnie praca wymagająca, odpowiedzialna, wielozadaniowa i wielozawodowa wykonywana w nienor(s. 11–27)  11
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mowanym czasie, ukierunkowana na realizację dobra dziecka i monitorowanie
rozwoju jego człowieczeństwa.
W rzeczywistości nie może istnieć żadna autentyczna wspólnota ludzka, która
nie jest podmiotowa, to znaczy nie opiera się na podmiotowości osoby ludzkiej.
Zadaniem tej wspólnoty jest pomoc w odsłonięciu sensu tego co w ludzkiej egzystencji ujawnia się i przedstawia jako relacja, wychowanie, opieka, kształcenie,
rozwój, itd. Zdajemy sobie sprawę z uwikłania sytuacji wychowawczej w różne
zależności aksjologiczne i normatywne.
Człowiek w całej swej, pełnej prawdzie, jako osoba, spełnia siebie samego,
to znaczy urzeczywistnia siebie poprzez wymiar międzyosobowy ja – ty i poprzez
relacje z dobrem wspólnym. Cała pedagogika rodzinna ogniskuje się w swoistym
przedmiocie sytuacji wychowawczej i fenomenie odpowiedzialności. Podstawowe
i kluczowe znaczenie zawiera się w pojęciu sytuacji, bowiem to w sytuacjach
człowiek ma stawać się osobą i dopełniać osobowy charakter swojej bytności
i działań. To na relacjach międzyosobowych opiera się bowiem wspólnota ludzka.
Sytuacja zawsze jest pewną złożonością, którą można poznawać wieloaspektowo
zaś decyzje podejmować należy istotnościowo.
„Dobro rodziny” i „dobro dziecka” są podstawowymi dla gałęzi prawa rodzinnego konstrukcjami normatywnymi stanowiąc budulec aksjologiczny, bazę dla tej
części systemu prawa. Dobro rodziny występuje również w przepisach dotyczących prawa socjalnego skierowanego do rodzin i dzieci, a w ostatnim czasie ma
również uwikłanie polityczne. Dobro dziecka i dobro rodziny należy postrzegać
w kategoriach podmiotowych i przedmiotowych. Powszechność tych kryteriów
i występowanie w formie różnorodnych konstrukcji normatywnych wskazuje na
obowiązek ich ciągłego uwzględniania w toku stanowienia, stosowania i przestrzegania prawa. Chodzi więc o urzeczywistnianie tych klauzul zarówno w prawie jak i w życiu codziennym. Charakterystyczne dla tych klauzul jest uwikłanie
aksjologiczne spowodowane odwołaniem się do wartości pozaprawnych. (Szot
2016, s. 293–294). A. Szot wskazuje na obszary, w których należy poszukiwać
aksjologicznych powiązań: płaszczyznę aksjologiczną poza systemową, współwystępowanie i istnienie określonych relacji pomiędzy aksjologią systemową i poza
systemową, a także jedność aksjologii systemowej i poza systemowej. Podkreślić
należy, iż dobro rodziny jest typową klauzulą konstytucyjną, która sama w sobie
ma duże przełożenie na przepisy prawa niższej rangi.
Realizacje wartości (np. prawidłowy rozwój dziecka, najlepiej pojęty interes
dziecka, czy dobro dziecka) odbywają się zawsze w odniesieniu do konkretnej
sytuacji wychowawczej, które ujawniają się poprzez czyjeś zachowanie, doświadczenia osób związanych jej warunkami. Prawnika rodzinnego interesuje relacja,
jaka występuje pomiędzy wartościami i ich realizacją a doświadczaniem tych wartości np. przez dziecko i daną rodzinę. To w rodzinie ujawnia się wspólnotowy
wymiar istnienia i działania człowieka. Czyny, które człowiek spełnia jako członek
różnorodnych społeczeństw, społeczności czy wspólnot są równocześnie czynami
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osoby. Ich charakter społeczny czy wspólnotowy, zakorzeniony jest w charakterze
osobowym a nie na odwrót. Aby rozważać pojęcie dobra dziecka winniśmy posiadać rzetelną i pogłębioną odpowiedź na pytanie, kim jest dziecko. Odpowiedź
bowiem nie pozwoli na błędne interpretowanie czy też wikłanie w normatywność
tego pojęcia i działanie przeciw dobru dziecka. Kluczem do zrozumienia dobra
dziecka jest uznanie za sprawę naczelną, przyjęcie, zatrzymanie w świadomości
rodziców i wszystkich dorosłych, że dziecko od momentu poczęcia jest rzeczywistym człowiekiem. Jest bytem osobowym, osobą, która to od samego początku
swego życia posiada nienaruszalną godność osoby i podmiotowość prawną. Jego osobowa działalność ujawni się w pełni w rozwoju biologiczno-psychicznym.
Jest zatem osobą powołaną do rozwoju i wzrostu, a ten fakt sprawia, iż to rodzice a następnie ci, którzy podejmują powołanie (wychowawcy, ustawodawcy)
są obarczeni odpowiedzialnością za umożliwienie dziecku osobie życia w pełni
ludzkiego. Dobro dziecka jest więc służbą dziecku i pomocą w układaniu się go
ze światem ożywionym i nieożywionym, stwarzaniem szans i monitorowaniem
rozwoju jego człowieczeństwa. Służba ta wymaga niezwykle trudnego integrowania ze sobą wolności i autorytetu, swobody i zdecydowanego kierownictwa,
miłości i wymagań.
Osobowe prawo rodzinne winno być rozumiane z perspektywy sytuacji wychowawczej. Nie może więc być formułowane językiem odpersonalizowanym i pozbawionym tego wszystkiego co przysługuje personie. Taki język nie służy w swym
fundamentalnym założeniu bezpośrednio osobie ludzkiej. Jest niezrozumiały przez
człowieka, ponieważ nie jest jego językiem, lecz językiem sztucznym, czyli prawnym. Ludzkie doświadczenia osadza się min. na języku, ustawodawca winien
zdawać sobie z tego sprawę czym naprawdę jest potoczność i jaką rolę spełnia
w budowaniu świadomości prawnej, tożsamości osobowej oraz międzyosobowych
więzi. Stąd w projekcie Kodeksu Rodzinnego znalazły się definicje ustawowe (legalne) min. dobro dziecka, małżeństwo, rodzina, odpowiedzialność rodzicielska,
relacje rodzinne, sytuacje wychowawcze, wysłuchanie dziecka, współdziałanie dla
dobra rodziny. Dobro dziecka ma być kształtowane w szczególności przez pozytywne relacje osobiste, relacje rodzinne, sytuacje wychowawcze, odpowiedzialność
rodzicielską.
Dobro dziecka jest powiązane z koncepcją życia osób dorosłych (dojrzałych
lub niedojrzałych) z pokutującym mitem, iż dziecko to miniaturka człowieka. Należy podkreślić, iż dobro dziecka ściśle wiąże się z człowieczeństwem i obejmuje rozwój i aktualizację rozmaitych zdolności człowieka stanowiąc formalną ideę
otwartą na różne ukształtowanie, zależne od osobistych i społecznokulturowych
interesów i koncepcji sensu oraz posiadanej wiedzy i umiejętności.
Zgodnie z pedagogiką prawa, prawo jest nośnikiem wartości i treści wychowawczych, stąd projekt Kodeksu Rodzinnego ukierunkowany jest na osobę na
jego przyrodzoną i niezbywalną godność oraz na jego prawa i obowiązki i ma
służyć umocnieniu rodziny i dopomóc jej w wypełnianiu przez nią przynależnych
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funkcji i zadań. Prawo rodzinne winno stanowić refleksję zaangażowaną nad rzeczywistością rodzinną, jej funkcjami, relacjami w nich występującymi, rolą przede
wszystkim osób dorosłych, ale również dzieci. Jednak od rodzaju odpowiedzialności wszystkich członków rodziny zależy jakość danej sytuacji, w której się znajdują.
Dobro dziecka określa zarazem właściwy cel i sens rodzicielskiego, ludzkiego życia i jego wartości, dlatego też dobro dziecka winno być rozumiane jako
wartość.
K. Ablewicz podkreśla, że sytuacja wychowawcza stanowi szczególne spotkanie dwóch osób (Ablewicz 1988) „Sytuacja wychowawcza rozumiana jest jako
miejsce, w którym się działa, wychowuje, koncentruje na realizowaniu określonych wartości, uprzytamnianych i unaocznianych sformułowanymi celami wychowania, na tym, co być powinno, co umiejscowione w przyszłości”. M. Sawicki
wskazuje natomiast, że istota wychowania tkwi w swoistej relacji między dorosłymi a dziećmi, a nie w samych koncepcjach i ich założeniach, mimo że pełnią
one wobec praktyki określoną rolę (Sawicki 1996, s. 21). Doświadczenia sytuacji
wychowawczej odsłania istotne elementy poznania przed którymi stajemy: wobec
osoby-człowieka, wobec sytuacji wychowawczej będąc jednocześnie uczestnikiem
tej sytuacji. M.J. Langeveld (Langeveld 1961, 1966) zdawał sobie sprawę z uwikłania sytuacji wychowawczej we wszelkie zależności aksjologiczne i normatywne
a poprzez badanie sensu tej szczególnej sytuacji ukazał inna drogę dochodzenia
do nich i pokazania ich obecności w wychowaniu. Pojęcie sytuacji było dla M.J.
Lengevelda podstawowe i kluczowe bowiem to dopiero w sytuacjach człowiek może stawać się sobą i dopełnić osobowy charakter swojej egzystencji. To w sytuacji
wychowawczej człowiek dorosły uzyskuje sens dopełnienia swego człowieczeństwa
w byciu odpowiedzialnym za sens i nadzieję życia dzieci. M.J. Lengeveld stwierdza „Kto choć raz był odpowiedzialnym za życie dziecka, ten wkracza w następną generację i już nigdy więcej »dzieckiem« nie będzie” (Lengeveld 1966, s. 46).
Natomiast E. Levinas powiada: „istotową, podstawową i fundamentalną strukturą
podmiotowości jest odpowiedzialność” (Levinas 1991, s. 541). Podmiotowość nie
istnieje przed relacją etyczną. Być podmiotem we właściwym znaczeniu to być
podmiotem nastawionym etycznie, czyli być odpowiedzialnym. Używane przez
E. Levinasa określenie spotkania odbiegające od klasycznego ujęcia M. Bubera
oraz F. Rosenzweiga, oddaje relację etyczną z „Innym” – relację konstytuującą podmiot – będącą odpowiednikiem dialogu. Spotkanie bowiem zawsze ma charakter
stosunku etycznego. „W rzeczy samej, odpowiedzialność nie polega na ćwiczeniu
woli, jak to ujmują kantyści, lecz mowa (zwrócenie się twarzy ku nam) wyraża
najbardziej pierwotną modalność bycia poprzedzającą wszelkie możliwe wybory
i leżącą u jej podstaw” (Butler 2014, s. 77 i n.).
J. Butler stwierdza, że E. Levinas dokonuje przeformułowania sensu odpowiedzialności wskazując na to, że odpowiedzialność dotyczy nas nie tylko w sytuacji,
w której jesteśmy przyczyną czyjegoś cierpienia, a więc zawiniliśmy, a więc nasze decyzje wywołały czyjąś krzywdę. Struktura odpowiedzialności wnika bowiem
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w poziom zaczynający się przed naszą wolnością a zatem nie podlega woli, zaczyna się przed naszą racjonalnością. M. Rebes wskazuje, że ten charakter posiada
relacja jeden za drugiego, ugruntowana „na odpowiedzialności wynikającej nie
z podejmowania decyzji, lecz z wrażliwości” (Rebes 2005, s. 198).
Interpretując etykę E. Levinasa A.J. Kłoczkowski powiada, że tylko wtedy, gdy
„rezygnujesz z przemocy, naprawdę zrozumieć słowa Nieskończonego i odpowiedzieć mu w sposób rozumny, tzn. etyczny” (Kłoczkowski 2005, s. 93). Zauważyć
należy, iż E. Levinas neguje pojęcie etyczności u G.W.F. Hegla z całą surowością
i stanowczością. Nie jest też powrotem do kantowskiego rozdzielenia rozumu
praktycznego i teoretycznego ani do po kantowsku rozumianej wolności. E. Levinas przekracza rewers poziomu epistemologicznego.

II
Wolność i odpowiedzialność stanowią dwa przejawy jednej idei regulującej
ludzkie działanie tak, aby służyło ono pomnażaniu dobra. „Wieczna niedojrzałość”
i życiowe luzactwo, powiązane z ucieczką od odpowiedzialności są oczywiście
bardzo ponętne, ale są moralnym złem. Nie tylko nie służą pomnażaniu dobra,
ale także poniżają człowieka. Ucieczka od odpowiedzialności jest daremna. Jest
jak życie na kredyt, który będzie trzeba spłacić. Odpowiedzialność to wymiar podmiotowy: „za kogoś, za coś”, „przed kimś za kogoś, za coś”, „przed sobą samym
za kogoś, za coś”.
Proponowany projekt Kodeksu Rodzinnego zwraca uwagę na potrzebę odpowiedzialności za dziecko w działaniu człowieka, zmieniając przy tym pojęcie władzy rodzicielskiej na odpowiedzialność rodzicielską (Stadniczeńko, Michalak 2019,
s. 423 i n.). Podkreśla jednocześnie relacyjność w stosunkach rodzic–dziecko. Budowanie pełnych szacunku relacji, daję gwarancje na bezpieczne we wszystkich
wymiarach społecznych jutro. Kodeks rodzinny kształtowany jest i skupiony jest na
dobru osoby. Uznaną za najważniejszą jest najpierw osoba i jej rzeczywiste dobro.
Dobro osoby jest najwłaściwszym uzasadnieniem tego projektu.
Według E. Levinasa istnieje niebezpieczeństwo w każdej relacji, która nie ma
istotnie etycznego podłoża. To przeświadczenie jest wyraźne w całości jego pism,
gdzie pierwszy raz w filozofii europejskiej etyka została tak zdecydowanie związana z wrażliwością – poziomem odpowiedzialności przed racjonalnej, niekalkulującej, pierwotnej. Dla dojrzałej psychiki wrażliwość nie oznacza nierozważnego
kierowania się afektami, lecz poszukiwanie dobra innych ludzi za pomocą rozumu, który integruje w sobie emocjonalność. Błędem jest przesuwanie rozstrzygnięć
etycznych z poziomu racjonalności na emocjonalną wrażliwość, co z reguły redukuję etykę do zwykłego sentymentalizmu, jednakże etyka pozbawiona dojrzałej
wrażliwości również jest niepełna, a czasami może być wręcz okrutna. Wszakże
prawda bez miłości potrafi zabić, ale miłość bez prawdy nie jest miłością. Dla E.
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Levinasa „humanizm innego człowieka” jest genetivus subiectivus: człowiek staje
się w pełni człowiekiem, dopiero wołając innego (Visker w:] Gadacz, Migasiński
2002, s. 215).
E. Levinas podkreśla „stosunek z Innym nie usuwa separacji. Nie powstaje wewnątrz całości ani jej nie ustanawia przez połączenie w niej mnie i Innego. Relacja twarzą w twarz nie zakłada również istnienia powszechnych prawda,
w których subiektywność mogła by się rozpuścić i których sama tylko kontemplacja pozwalałaby osiągnąć komunie z Innym. Trzeba w tej sprawie bronić tezy
odwrotnej: stosunek między mną a Innym zaczyna się w nierówności członów,
z których każdy jest transcendentny wobec drugiego. […] Inność Innego nie wynika tu z jego tożsamości, lecz stanowi jego tożsamość: Inny jest innym człowiekiem” (Levinas 2012, s. 302).
Rodzina stanowiąca najważniejsze środowisko rozwojowo-wychowawcze dziecka zajmuję istotną część kodeksu i jest omawiana interdyscyplinarnie, zwłaszcza
we wszystkich aspektach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych tak
bardzo istotnych dla rozwoju dziecka. Wskazano na potrzebę podjęcia wszystkich
kroków nie tylko prawnych, aby zachować stałość rodziny, jeżeli wymaga tego
dobro dziecka, a zwłaszcza jego poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, akceptacji.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu wskazał na potrzebę wzajemnego szacunku pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Nigdy nie zgadzał się na jakąkolwiek formę
przemocy człowieka wobec człowieka, a zwłaszcza wobec dzieci. W Liście Gratissimam sane, skierowanym do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994 napisał: „Czy
układ międzyosobowy wskazany czwartym przykazaniem jest jednostronny? Czy
zobowiązuje do czci tylko rodziców? Dosłownie biorąc – tak. Pośrednio jednak
możemy mówić o czci należnej dzieciom od rodziców. Czcij, to znaczy uznawaj!
Kieruj się wewnętrzną afirmacją osoby, przede wszystkim oczywiście ojca i matki,
ale również wszystkich innych członków rodziny. Cześć jest podstawą zasadniczo
bezinteresowną. Rzec by można, iż jest bezinteresownym darem osoby dla osoby
i w tym spotyka się z miłością. Jeżeli czwarte przykazanie wymaga tej czci dla
ojców i matek, wymagaj jej także ze względu na dobro rodziny – to równocześnie,
ze względu na to samo dobro, stawia też wymagania rodzicom. Rodzice – zdaje
się im przypominać Boże przykazanie – postępujcie tak, aby zasłużyć na cześć
i miłość ze strony waszych dzieci! Nie pozostawiajcie Bożego wymagania czci dla
was w moralnej próżni! Chodzi ostatecznie o cześć, która jest wzajemna. Przykazanie czcij ojca i matkę swoją pośrednio mówi rodzicom: Czcijcie wasze dzieci,
synów i córki tak, jak one na to zasługują. Zasługują zaś dlatego, że są, oraz
dlatego, że są tym, kim są – i to są od pierwszej chwili poczęcia” Jan Paweł II to
przesłanie interpretujące czwarte Boże przykazanie powinno być może przekonać
zwolenników władzy rodzicielskiej do zmiany swojej postawy na odpowiedzialne
rodzicielstwo (Jan Paweł II, 1994)
J. Korczak na początku XX wieku sformułował potrzebę zastosowania nowego podejścia do dzieci i dzieciństwa. Zwalczając prezentowany wizerunek dziecka
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„miał zaufanie i wiarę w dziecko, które postrzegał jako esencje ludzkości i nadzieję dla niej”. (Efrat-Efron, 2008 s. 40). Swoje poglądy wyraził w publikacji „Prawo
dziecka do szacunku” (Korczak 2017a) „Są jakby dwa życia: jedno poważne, szanowane, drugie pobłażliwe tolerowane, mniej warte. Mówimy: przyszły człowiek,
przyszły obywatel. Że będą, że później zaczną naprawdę, że na serio dopiero
w przyszłości. Pozwalamy łaskawie plątać się obok, ale wygodniej bez nich. Nie.
Przecież były i będą. Nie zaskoczyły nas niespodzianie i na czas krótki. Dzieci –
nie przelotnie spotkany znajomek, którego można minąć w pośpiechu którego
łatwo uśmiechem i pozdrowieniem. Dzieci stanowią dużą odsetkę ludzkości, ludności, narodu, mieszkańców, współobywateli – stali towarzysze. Były, będą i są”.
W publikacji Dziecko w rodzinie ( Korczak 2017b) pokazuje dorosłym dziecko,
uczy ich, jak je rozumieć, poznawać, pokazuje nam jak uczyć się od dziecka.
J. Korczak, S. Sempołowska, M. Grzegorzewska, H. Radlińska, A. Kamiński wychowani na etosie służby społecznej, wskazują na pedagogiczny obowiązek diagnozy
społecznej sytuacji dziecka, kształtowania warunków sprzyjających ich rozwojowi,
respektowania godności, prawa i obywatelstwa dzieci.
Odkrywane na nowo publikacje J. Korczaka i zawarte w nich myśli, które
wdrażał w życie są okazją do refleksji nad ideami zarówno dla pedagogów, jak
i prawników, dla których dobro dziecka nie jest obojętne. Poprzez prawa człowieka w tym dziecka wyraźnie demaskują się pozory etycznego, demokratycznego kontekstu tożsamości bytowej osoby – dziecka – jako istoty ludzkiej w toku
dyskusji o tym który ma się narodzić. A. Huegli pisze „Dzieci nie są połowicznymi, niepełnymi czy też zdefektowanymi ludźmi, których należy dopiero uczynić
pełnymi obywatelami. Misterna różnica między upoważnionymi do wychowania
a potrzebującymi wychowania, a więc między ludźmi, którzy są już tacy, jakimi
być powinni i ludźmi, którzy jeszcze nie są takimi, jakimi być powinni, jest taką samą bezczelna dyskryminacja, jak dyskryminacją ludzi według rasy lub płci”
(Huegli 1990, s. 155).
Życie ujawnia pewien paradoks – hipokryzję występujące u ludzi dorosłych:
z jednej strony stanowią prawa swoim podopiecznym, a z drugiej zaś pozbawiają
ich możliwości realizacji ich podmiotowości. Społeczność osób dorosłych wymaga
zmiany mentalności, sposobu myślenia o dziecko jako osobie, człowieku, a więc
inaczej niż dotychczas, przyjmując je takimi jakimi są. Nie można godzić się na
ni nadawanie człowiekowi tożsamości drogą czyjejś arbitralnej decyzji, tłumacząc
to czasem bądź przestrzenią.
A. Waloszek podnosi, że problem tkwi w stosunku do dzieci i dzieciństwa, to
bowiem, ci myślimy o nich, o nim, wyznacza nasz stosunek do władzy, wiedzy
i ich obecności w świecie. Jak wiele wskazuje, nadal jest to myślenie przedmiotowe. Dziecko jest podmiotem bez cech podmiotowości, a dzieciństwo etapem bez
szczególnego znaczenia, etapem, który mija. Kalendarzowo, metrykalnie – tak.
Psychicznie, rozwojowo – nie. Jest w nas. Mimo że tego często tego nie chcemy
odzywa się częściej niż myślimy.
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D. Waloszek (Głowacka, Pytka 2002, s. 30–31) podkreśla, że musimy wreszcie
przyjąć postawę odpowiedzialności a urządzenie świata, do którego powołujemy
nową generację. Dzieci nie mają wyboru – przychodzą na świat zastane.
Łatwo można odnaleźć solidne potwierdzenie prawdy, uwzględniając standardy tak uniwersalne jak i regionalne – europejskie, że właśnie rodzina ma być
fundamentem, tym kamieniem wszelkiego budowania społecznego, a jej wartość
społeczna i znaczenie dla narodu, państwa są nieocenione. W kontekście ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską paktów, traktatów, umów, konwencji praw
człowieka dla polskiego systemu prawa E. Łętowska stwierdza: „prawo rodzinne
– jak się zdaje – jeszcze nie całkiem dostrzegło konsekwencje, jakie dla wielu jego
instytucji ma „odrzeczowienie” dziecka jako podmiotu ochrony będące konsekwencją zarówno Konwencji Europejskiej (prawo do prywatności, wolności sumienia,
wielorakie filiacje prawa do wychowania, wolność od poniżającego traktowania),
jak i Konwencji Praw Dziecka. Nawet bowiem kluczowe w prawie rodzinnym
pojęcie „dobro dziecka” ciągle u nas grzeszy paternalistycznym ujęciem, wymagającym rewizji z punktu widzenia praw człowieka” (Łętowska 1999, s. 116).
Ujmowanie prawa rodzinnego jako działu prawa cywilnego sprawia, że w obowiązującym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zagadnienie wychowania dziecka
ujmowane jest tylko z jurydycznego punktu widzenia, w którym brak mowy o miłości, szczęściu, radości dziecka, relacji, dialogu. Brak również podstawowego katalogu praw dziecka definiującego dobro dziecka. W związku z powyższym trudno
jest dostrzec różnice występujące w funkcjach sądu rodzinnego i sądu cywilnego.
Legalizm wynikający z ekwiwalentności świadczeń zwalnia często rodziców z nakazu pogłębiania pozytywnych relacji z dzieckiem.
Dzieciństwo nie da się oderwać od dorosłości. W życiu spotykamy wielu ludzi, którzy mają na nas duży wpływ tworząc określone sytuacje. Okazuje się, że
wpływ mają nawet Ci pozornie nie zasługujący na uwagę, cóż natomiast można
mówić o tych, którzy stanowią najbliższe środowisko J. Juul podaje, że „dzisiaj
być może jeszcze bardziej słuszne staje się stwierdzenie, że sposób w jaki traktujemy nasze dzieci, determinuje przyszłość świata. Dostęp do informacji zwiększył się
na tyle, że dwulicowe podejście do ich wychowania nie może pozostać niezauważone. Mówiąc o polityce światowej, prawimy kazania o ekologii, humanitaryzmie
i wyrzeczeniu się agresji, ale wobec dzieci i młodzieży stosujemy przemoc” (Juul
2012, s. 10). Podobnie jak innym obywatelom dzieciom należy się ochrona przed
niewłaściwym traktowaniem oraz wykorzystywaniem, przed naruszaniem ich praw
w codziennym życiu, w tym prawa do ochrony przed przemocą i okrutnym traktowaniem, we wszystkich środowiskach ich życia – rodzinie, szkole, społeczności,
społeczeństwie. Człowiek współczesny doświadcza kryzysu w sferze wychowania.
Sam bowiem proces wychowania jest niezmiernie bardziej złożony aniżeli proces
kształcenia (Barczyk, Czerny 1998, s. 132; Kmiecik-Baran 1997, s. 98–100). O ile
treści poznawczych jak stwierdza B. Urban (Urban 1998, s.167 i n.) i J. Ozborn
(Ozborn 1995, s. 184 i n.) oraz J. Bańka (Bańka 1996, s. 112 i n.) dziecko uczy
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się w szkole o tyle wychowania uczy się od wszystkich zespołów zbiorowości
ludzkich. W wielu społeczeństwach podstawowe wartości rodzinne, które stanowiły fundamenty życia rodzinnego przez ostatnie stulecie, weszły w okres rozpadu i transformacji (Juul 2012, s. 14). Budowanie właściwych relacji pomiędzy
rodzicami a dziećmi wymaga odpowiedzialności, refleksji zaangażowanej, wysiłku,
empatii, troski i samorozwoju. Dlatego najwłaściwszym określeniem będzie, że jest
to sztuka, która wymaga systematyczności, dojrzałej osobowości i zaangażowania.
Proces budowania relacji jak zauważa J. Juul „odwołuje się do jakości rozmowy
w rodzinie: do tego jak jej członkowie odnoszą do siebie i jak się czują. Jest to
element kluczowy tak jak dla fizycznego, jak i emocjonalnego zdrowia i rozwoju
dzieci” (Juul 2012, s. 31) Przemyślenia on konkluduje stwierdzeniem, że “dzieci
traktowane z szacunkiem, traktują też z szacunkiem innych. Dzieci, o które się
dba, dbają o innych. Dzieci, których integralności się nie narusza, same nie naruszają cudzej integralności” (Juul 2012, s. 48), Należy pamiętać, że nie wolno
nam utożsamiać zwykłą rozmowę z dialogiem, gdyż jest on czymś znacznie więcej – jest on szansą na odnalezienie zagubionego języka prawdy, umożliwiającego
zrozumienie i porozumienie, jest „poszukiwaniem dobra w atmosferze spokoju,
ciszy, kultury i taktu” (Michałowski 1996, s. 77) Wskazać należy, iż to każda rodzina ma wypracowany swój rodzaj prowadzenia dialogu. Ze względu na trwałość
kontaktów związanych z faktem wspólnego zamieszkiwania i codziennego współżycia członków rodziny ma on znaczenie w funkcjonowaniu tej rodziny. Wyróżnić
możemy w każdej rodzinie podsystemy: – małżeński (mąż–żona), – rodzicielski
(matka–dziecko, ojciec–dziecko), – rodzeństwa (dziecko–dziecko). Zauważyć należy, iż specyficzną formą dialogu, relacji między osobami jest spotkanie. Specyficzność tej relacji polega na jej aksjologicznym wymiarze oraz na dużym wpływie
osobowość spotykających się osób. E. Sujak powiada (Sujak 1993, s. 176), że
„wychowanie jest propozycją pewnej hierarchii wartości, zbioru zasad postępowania i niczym innym jak propozycją. Bolesne pytanie nurtujące rodziców, czy te
najbardziej ukochane prawdy i wartości życia zostaną przez dziecko przyjęte za
własne, pokochane i strzeżone – łatwiej znajdą uspokajającą odpowiedź w oczach
dziecka i młodego człowieka, gdy całe dzieciństwo, cały dramat rozwoju i przyjmowania opieki i wychowania będzie rozgrywać się w atmosferze utrzymanego
zawsze żywego kontaktu uczuciowego”.
Świat potrzebuje ludzi odpowiedzialnych. „Odpowiedzialność” to zdolność do
udzielenia odpowiedzi (ang. responsibility i franc. responsabilite pochodzą od łacińskiego respons – odpowiedź; niemieckie Verantwortung (zasada odpowiedzialności)
i Verantwortlichkeit (konkretna odpowiedzialność) pochodzi od Antwort – odpowiedź). Koniecznością jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o wywiązanie się
z obowiązków o nieczynienie nikomu krzywdy, o wykazanie się przezornością,
wrażliwość i troskliwością. Odpowiadamy bowiem za kogoś: za siebie, członków
rodziny, podopiecznych czy współpracowników. Odpowiadamy także przed kimś:
przed sobą, przed najbliższymi oraz nauczycielem, przełożonym w pracy, ale także
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przed organami wymiaru sprawiedliwości i wreszcie przed Bogiem. Pytania stawiają: społeczeństwo, formy zestawu norm etycznych, moralnych, obyczajowych,
władza państwowa w formie norm prawnych zawartych w ustawach i Bóg w formie przykazań, norm religijnych i sumienia.

III
Przy kształtowaniu projektu Kodeksu rodzinnego zastosowano podejście wynikające z filozofii klasycznej, personalistycznej, dialogowej i odpowiedzialności.
Przyjęte tezy, że „wyjaśnianiu problemu relacji pomiędzy człowiekiem a społecznością łączy ze sobą ideał poszanowania praw ludzkiej indywidualności (poszanowania każdego konkretnego człowieka) z ideałem jego uspołecznienia (Kiereś 2005,
s. 284). takie podejście pozwali uniknąć skrajności rozwiązań zarówno indywidualistycznym, jak i kolektywistycznym. Uwadze nie mógł umknąć fakt, iż rodzina
jest splotem więzi i relacji o charakterze stałym a nie tylko koniecznym ani też
przygodnym i przemijającym, zależnych od uwarunkowań społeczno – gospodarczych. Refleksja aksjologiczna, antropologiczna, epistemologiczna, teleologiczna
i metodologiczna nad człowiekiem, społeczeństwem, prawem i wychowaniem jest
zasadą konstrukcyjną pedagogiki prawa (Stadniczeńko, Zamelski 2016, s. 13–71),
którą wykorzystano przy konstruowaniu projektu. Zmierza ona do uporządkowania pojęć i procesów społecznych oraz przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę stanowienia, stosowania, interpretacji i nauczania prawa. Naukę prawa trzeba
czerpać z dogłębnie rozumianej filozofii ( Krąpiec 1975, s. 19) Prawo jest także
pojęciem filozoficznym, a ewentualne poglądy na temat człowieka mogą stanowić
element jego podłoża. Szczególne znaczenia dla projektu Kodeksu rodzinnego ma
filozofia E. Levinasa, przekraczająca zastany przez niego intelektualny horyzont
Europy i jednocześnie czerpiąca zeń, poszerzająca go, ale przecież pozostająca
w tym poszerzonym horyzoncie jako jedno z najważniejszych dzieł współczesności.
Postęp cywilizacyjny wiąże się zarówno z pożytecznymi jak i z niebezpieczeństwami dla społeczeństwa, nowymi zagrożeniami i ryzykiem nad użyć. Tak
jest z technologia informatyczna, która radykalnie zmieniła zarówno sposób życia
ludzi, jak i ludzką mentalność można wręcz mówić o nowej doktrynie dataizmu,
która postrzega świat przez pryzmat przepływu danych, algorytmów, numerów
indentyfikacyjnych i wszechogarniającego punktowania ludzkiej aktywności.
Prawnik humanista w kontekście powstałego dogmatu sformułowanego przez
dataizm musi zająć określone stanowisko. Wszechświat według dataistów składa
się z przepływu danych, a wartość każdego zjawiska czy bytu określa jego wkład
w przetwarzanie danych. (Bloom 2001; Kelly 2010; Hidalgo 2015).
Stoimy przed poważnymi dla rodziny wyzwaniami cybertechnologii i sztucznej inteligencji. Rzeczywistość, w której obecnie funkcjonują rodziny jest diametralnie inne od tych z minionych epok. Świat przełomu trzeciego tysiąclecia pełen
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postępu i zagrożeń, upadku autorytetów przekłada się na życie rodzin. Nowe
czasy wymagają nowego sposobu myślenia, zmuszając do odczytywania wyzwań
przed jakimi stoi człowiek i tworzenia nowych regulacji stosunków społecznych
osadzając je na osobowym rozumieniu człowieka, nowego odczytywania odpowiedzialności, ewolucji prawnej pozycji dziecka i historycznego rozwoju rodziny.
Niezbędnym stało się przy projektowaniu nowego Kodeksu Rodzinnego oparcie się
na min. filozofii antropologicznej, filozofii personalistycznej, filozofii praw człowieka, filozofii odpowiedzialności, filozofii dialogu, komunikacyjnej wizji prawa,
filozofii teorii prawa oraz pedagogice prawa. Pedagogika prawa ma swoje korzenie w refleksji nad wychowanie i pomocą w wychowaniu, dlatego ponad wszelkie założenia stawia potrzebę poznawania i przekazywania prawdy o człowieku
i społeczeństwie. Z tego też względu odrzuca występujące w filozofii i dogmatyce prawa założenia ideologiczne, które cechują się aprioryzmem i niechęcią do
poddania empirycznej weryfikacji. Wśród uwarunkowań pedagogika prawa na
pierwszym miejscu stawia zastane lub przewidywane skutki wychowawcze normy prawnej. Co za tym idzie, bliska pedagogice prawa jest dialogiczna koncepcja
prawa i komunikacyjna wizja prawa, która pomaga w zrozumieniu działania prawa jako nośnika wartości i treści wychowawczych. Pedagogika prawa, nawiązując
do filozofii personalistycznej opartej na dynamicznej koncepcji prawa naturalnego
o niezmiennej treści nie odrzuca a priori innych nurtów w obecnej filozofii prawa lecz w każdym z nich poszukuje wartościowych intuicji, spostrzeżeń i propozycji legislacyjnych. Jest to filozofia preferująca dialog, jednakże jej zdolność
do kompromisu ma granice wyznaczone przez przyjęte wartości. Rzeczywistość
naszego życia w tym i wychowania ustawicznie się komplikuje determinując przyszłość świata i funkcjonowania w nim rodzin. Występuje deficyt prawdy (nadmiar
propagandy, kit, cynizm, kłamstwo) który jest deficytem spójności i więzi, jedną
z przyczyn społecznej anomii. Rozwój technologii transhumanistycznych grozi bezpośrednio ingerencją w człowieka osobę. Zmieniają się standardy metodologiczne,
rozwijają się różne dyscypliny kognitywistyczne, które mają wpływ na zrozumienie
osoby-człowieka, ale też na ideologie, które wywierają wpływ na naukę i życie
codzienne wielu ludzi. Rzeczywistość wirtualna staje się równorzędnym miejscem
funkcjonowania człowieka. Chcąc nie chcąc, wielu ulega efektowi grupowego myślenia i polaryzacji w czym duży wpływ mają portale społecznościowe – społeczny system operacyjny. Istnieje obszar świadomego manipulowania niewiedzą
odbiorców. Transhumanizm nie jest projektem ani technicznym, ani biznesowym
jest rodzajem religii o charakterze gnozy, która obiecuje wizję lepszej przyszłości
i nowego człowieka. Mimo wysiłków wielu pracowników naukowych dążących
do uchwycenia najbardziej obiektywnego obrazu rzeczywistości, nie doczekały się
one realizacji.
Doszło do głębokich przemian kulturowych związanych z indywidualizacją,
stylem życia konsumpcyjnego, hedonizmem, liberalizacją obyczajów, relatywizacją
pojęć i wartości. Post polityka zaś tworzy swoją własną konstelację pojęciową,
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w której to język, słowo nabierają przeciwnego sensu. Nowy materializm stał
się dla wielu inspirującym trendem w filozofii i teoriach. Ujawnia się symptom
kryzysu rzeczywistości w którym pojęcia stosowane w codziennym życiu w coraz
mniejszym stopniu odpowiadają doświadczeniom pojedynczych osób, ale i całych
społeczności, wspólnot. W rezultacie ustaje możliwość racjonalnego porozumiewania się, społeczną komunikację opanowują emocje, miejsce dialogu zajmuje
przemoc w środowiskach wspólnotowych.
Świat zmienił się, i to nie na lepsze. Dawniej można było zostawić drzwi
otwarte, gdyż ludzie byli godni zaufania. Doprowadziliśmy gniew do skrajności.
Nic nie jest święte, nie istnieją żadne bariery. Można zobaczyć i usłyszeć wszystko.
Wielu pogrążyło się w poczuciu beznadziejności i stało się ofiarami – przepełnionymi nienawiścią i złością. Wszyscy mówią, jednak nikt nie słucha. Sprawcy przemocy emocjonalnej posługują się kamuflażem i często naruszając prawo moralne,
nie naruszają prawa karnego. Swoich zachowań i przekonań nie ujawniają przed
osobami, od których zależy ich funkcjonowanie. Problematyka przemocy fizycznej
i emocjonalnej doczekała się już bogatej literatury przedmiotu, również w Polsce.
Zwolenników tezy, że przemoc dotyczy tylko marginesu społecznego oraz że ulegają jej jedynie osoby, które same mają zaburzenia osobowości, jest również coraz
mniej. Coraz częściej ujawniają się w środowisku formy zachowań, które określić
można jako toksyczne.
Wysłuchując przez wiele lat niezliczonych zwierzeń, doszedłem do wniosku,
że ludzie stanowiący dla innych zagrożenie ich zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego – istnieją naprawdę. Toksycznym człowiekiem jest każdy, kto
uprzykrza drugiemu życie, kto nie wspiera, nie zachęca do rozwoju oraz każdy,
kogo nie cieszą sukcesy drugiego, kto nie życzy dobrze innym. Człowiek taki
w istocie udaremnia dążenie do szczęśliwego i twórczego życia innym. Przyczyną jest nieumiejętność komunikacji, dialogowania, brak umiejętności zaspokajania potrzeb drugiej osoby, infantylny sposób miłości, niedojrzałość, brak refleksji,
upór, obojętność na sprawy innych, niezdolność do empatii oraz mała aktywność
a także brak rozeznania praktycznego praw i obowiązków, ich powagi i znaczenia
w kontekście małżeństwa i ról rodzicielskich. Spotkać można osoby, które chcą posiadać męża czy żonę, podobnie jak chcą posiadać różne przedmioty, tak aby mu
przysparzały wygody czy przyjemności. Brak zgodności między głoszonymi normami a zachowaniami oraz konsekwencji w postępowaniu prowadzi do zakłóceń
relacji międzyludzkich. To co jest toksyczne dla jednej osoby, nie musi wcale być
toksyczne dla innej i vice versa. Antropolodzy, bez względu na to, z jakiego kręgu kulturowego pochodzimy, stwierdzili: wszyscy przeżywamy jednakowe emocje
i jednakowe uczucia, od szczęścia po smutek, strach, zwątpienie, gniew, zaskoczenie, nudę, miłość. Wszyscy pragniemy doznawać życzliwości oraz szacunku ze
strony innych. Wszyscy chcemy słyszeć miłe słowa, dodające nam znaczenia we
własnych oczach. Niestety, w dzisiejszym nieprzyjaznym i złowrogim świecie presja społeczeństwa oraz nasze własne poczucie zagrożenia i niedostosowania nie
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pozwalają nam traktować się nawzajem z całą godnością i szacunkiem, na jakie
każdy z nas zasługuje. Oczywiście większość rodziców nie jest zdeprawowanymi,
działającymi z zimną krwią przemocowcami. Zazwyczaj są to po prostu nieszczęśliwe osoby, o niskim poczuciu własnej wartości, usiłujące dać swoim dzieciom to
co najlepsze. Ich toksyczność wynika z ignorancji, kiepskiego mniemania o sobie
lub doświadczeń wyniesionych z własnych rodzin. Wobec takich rodziców nie ma
potrzeby stosowania środków prawnych, lecz pomoc terapeutyczna, psychologiczno-psychiatryczna lub socjalna.
Umiejętność postępowania z toksycznymi ludźmi może zmniejszyć naszą niechęć i – co ważniejsze – zmienić nie tylko zachowanie wobec nich, ale i ich wobec nas.
Warto zatem zastanowić się, gdzie jest najlepsze powodzenie dialogu? Według teorii, to rodzina powinna być azylem stwarzającym poczucie bezpieczeństwa. Każdy powinien ją kojarzyć ze spokojem i szacunkiem, mając świadomość,
że może wyrazić tam swoje zdanie. Zawsze będą istnieć na świecie osoby, które
uznamy za toksyczne, ale mamy do dyspozycji narzędzia, które pozwolą nam
przezwyciężyć ich szkodliwy wpływ. Musimy skończyć z nienawiścią, uprzedzeniami, zazdrością i tyranią i zacząć współdziałać.
Celem projektu Kodeksu Rodzinnego jest zmierzanie do odzyskiwania sensu
wspólnoty rodzinnej i osobowego jej charakteru osadzając rozwiązania w nim zawarte na sformułowanych w nich zasadach uzbrajając ludzi w kulturę dialogu,
spotkania-relacje, godność osobową, odpowiedzialność, solidaryzm rodzinny uznając rodzinę za naturalne środowisko wychowawcze. Projekt kodeksu uznaje szczególną rolę sądownictwa rodzinnego w ochronie wskazanych w kodeksie wartości.
Wskazano w nim, że: „tożsamość rodziny domaga się, by jedynie wspólnota
całego życia oparta na fundamencie małżeństwa mężczyzny i kobiety, z natury dążąca do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania dzieci, była społecznie
uznana i potwierdzona” (Kiereś 2005, s. 256).
Sąd Najwyższy stwierdza, że „wieź rodzinna odgrywa doniosłą rolę, zapewniając członkom rodziny m. in. poczucie stabilności, wzajemne wsparcie obejmujące
sferę materialna i niematerialną ora gwarantuje wzajemną pomoc w wychowaniu
dzieci i zapewnieniu im możliwości kształcenia” (Wyrok SN 2010). Wartościami,
które akcentuje Trybunał Konstytucyjny przy konstrukcji pojęcia „dobro dziecka”
są: bliskość i stabilność relacji rodzinnych, bezpieczeństwo dziecka, godziwe warunki wychowania, warunki rozwoju, miłość, szczęście, zrozumienie, wychowanie
w środowisku rodzinnym (Wyrok TK 2007).
W Komentarzu do spraw rodzinnych (Ciepła, Ignaczewski, Skibińska-Adamowicz 2012) stwierdzają, że tradycyjne ujmowanie prawa rodzinnego jako część
prawa cywilnego nie wytrzymuje krytyki nauki to swoisty hamulec rozwojowy
prawa rodzinnego, czego wymiernym przykładem jest brak skodyfikowanych zasad tego prawa, które jest oparte na aksjologii. Nawet zasada dobra dziecka nie
jest podniesiona do rangi naczelnej zasady prawa rodzinnego. Jest to skutek wyżej
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wymienionych ograniczeń, bowiem skoro prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego, to Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zwiera autonomicznej części ogólnej.
Zamiast naczelnych skodyfikowanych zasad prawa rodzinnego, w prawie rodzinnym występują skodyfikowane zasady prawa cywilnego. Problem polega na tym,
że takie zasady, jak autonomia woli stron stosunku prawnego, ekwiwalentność
świadczeń, równość stron, wykonalność orzeczeń, adekwatność związku przyczynowego – to siatka pojęć obca w gruncie rzeczy prawu, które w swej istocie każdy
problem ujmuje z perspektywy dobra dziecka. Wszystkie fundamentalne zasady
prawa cywilnego w prawie rodzinnym pozostają w cieniu dobra dziecka. Obecnie,
kiedy oczywiste jest, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka niniejszy
projekt Kodeksu jest próbą powrotu do dyskusji w przedmiocie odrębności prawa
rodzinnego od prawa cywilnego. Nie oznacza to jednocześnie zakwestionowania
genetycznych powiązań prawa rodzinnego z cywilnym. Za wydzieleniem prawa
rodzinnego i potraktowaniem go jako samodzielnej gałęzi prawa przemawiają
praktyka potrzeba holistycznego do rodziny, realia życia oraz myślowe założenia
harmonizacji interesu społecznego z indywidualnym (osobowym).

Zakończenie
Rodzina jako podstawowa wspólnota, instytucja społeczna winna być jednym
z głównych czynników pozytywnych zmian w społeczeństwie. Przeszkodę w likwidowaniu rozbieżności statusu prawnego dzieci i dorosłych upatrywać można
w podejściu pozytywistycznym do prawa i posiadaniu władzy przez dorosłych.
W projekcie Kodeksu Rodzinnego podkreśla się, że właściwym (substancjalnym)
podmiotem bytowania i działania, również, gdy realizuje się ono wspólnie z innymi jest zawsze człowiek-osoba. Dynamiczna korelacja czynu i osoby pozostaje
rzeczywistością zasadniczą i podstawową również dla całego bogactwa działania
o charakterze społecznym, międzyludzkim i wspólnotowym. W projekcie kodeksu akcent położono w sposób szczególny na osobowy wymiar prawa rodzinnego
uznając, iż wymiar majątkowy ma być służebny, wobec tego pierwszego.
Zaprezentowano nowy, spójny wewnętrznie projekt kodeksu o wieloaspektowej treści starający się nie tylko ukazać prawną oraz społecznokulturową autonomię prawnie opisanego fenomenu małżeństwa i rodziny w całości życia
społecznego, ale także dający wszystkim – od rządzących państwem aż po pojedynczych obywateli – instrument prawny do analizy i interpretacji różnych rodzinnych sytuacji. Tekst preambuły oraz ważny rozdział prezentujący zasady prawa
rodzinnego wydają się być skutecznym środkiem pomagającym interpretować tekst
w praktycznym stosowaniu kodeksu.
Uznano, iż idee pedagogiczne i teorie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz filozofii i prawa itd. powinny wskazywać ustawodawcy na możliwe
i pożądane kierunki zmian w prawie. W kontekście współczesnego funkcjonowania
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rodziny należy wskazać na potrzebę realizmu w odczytywaniu kontekstu egzystencjalnego życia dziecka i kondycji współczesnej rodziny, w której to dziecko rodząc
się, rozwija się, realizowane są jego potrzeby i prawa przy odpowiedzialnym,
wynikającym z natury rodzicielstwie. Uwzględniając dorobek filozofii personalistycznej, antropologicznej, odpowiedzialności, praw człowieka, dialogu, uznano,
iż przedstawiony projekt Kodeksu Rodzinnego jest ściśle powiązany z koncepcją
człowieka osoby, dziecka, rodziny, wychowania, który może być podstawą proponowanych rozwiązań w interpretacji oraz wykładni praw dziecka, praw rodziny
i praw w rodzinie, co przekładać się winno na troskę o dobro dziecka i dobro
rodziny. Silnie podkreśla się istotność, pierwotność i prymat międzyosobowego
wymiaru ja–ty. W projekcie kodeksu przyjęto zasadę wyłącznej właściwość sądu
rodzinnego jako sądu orzekającego w sprawach rodzinnych, w obu instancjach
uznając w ten sposób szczególną rolę sądownictwa rodzinnego w ochronie wartości wskazanych w preambule tego kodeksu oraz potrzebę realizacji i rozwoju i idei
tego sądownictwa. Projekt kodeksu wpisuje się w prezentowany od lat postulat
o potrzebie wyodrębnienie prawa rodzinnego jako osobowego prawa rodzinnego
i odrębnej gałęzi, której zadaniem byłoby min. funkcja ochronna (na co wskazuje konstytucyjna zasada ochrony rodziny). Wskazuje na szczególną rolę sądu rodzinnego opiekuńczego, która jest znacznie większa niż sądu cywilnego, bowiem
nie chodzi tylko o rozstrzygnięcie po sprawnie przeprowadzonym postępowaniu
dowodowym, lecz także o poprawne postepowanie wykonawcze. Podkreślono, że
niepotrzebne jest recypowanie na grunt prawa rodzinnego zasad i terminologii
prawa cywilnego.

Abstract: The educational reality as a challenge to form
the new Family Code
The author indicates the conditions for shaping the project of the Family Code. Draws attention to the specificity of personal family law, its character and the fundamental concepts
contained in it. The author points to two dimensions of the family community, interpersonal
and social, which interpenetrate each other in various ways, contain and even condition
each other. It is emphasized that family situations are complex situations. The work on the
project of The Family Code was a methodical reflection on the educational reality, taking
into account the common thinking of the society. Shows simultaneously on the pedagogy of
the law which provided help to reflect on education and the law.
Key words: project of the Family Code, personal family law, educational situation, parental
responsibility, family challenges, law pedagogy.
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Edukacja nieformalna jako komponent
twórczej resocjalizacji w MOW
Abstrakt: Edukacja nieszkolna zwana nieformalną, to edukacyjne oddziaływanie na dzieci i młodzież wybiegające poza program nauczania w tradycyjnym trybie pracy szkoły czy
placówki opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Szczególnie w pracy resocjalizacyjnej poszukuje się
twórczych rozwiązań, które sprostałyby wyzwaniom jakie stawia przez wychowawcami praca
z osobami niedostosowanymi społecznie. W artykule przedstawiono efekty twórczej resocjalizacji wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży wykorzystującym
walory projektu międzynarodowego ERASMUS+. Wykorzystanie tego projektu jest innowacyjnym podejściem w resocjalizacji na skalę całej Polski. Ośrodek ten jest bowiem jedynym
w Polsce, który realizował międzynarodową wymianę młodzieży do czasu przed pandemią
Covid-19, która ograniczyła wyjazdy, średnio aż trzy projekty rocznie.
Słowa kluczowe: edukacja pozaformalna, projekt ERASMUS+, resocjalizacja twórcza.

Wprowadzenie
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) to instytucje resocjalizacyjne
przeznaczone dla młodzieży niedostosowanej społecznie, która umieszczana jest
w nich na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Do ośrodków kierowana jest
młodzież wieku od 13 do 18 lat, pochodząca z różnych środowisk społecznych
z różnym poziomem zagrożenia czynnikami ryzyka i niedostosowania społecznego. W Polsce podstawowym dokumentem regulującym postępowanie wobec dzieci
(s. 29–43)  29
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i młodzieży niedostoswanej społecznie, a także w zasadniczej mierze determinujące kierunek działalności takich placówek resocjalizacyjnych jest Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich1.
Szczegółowe zadania placówek są ściśle sprecyzowane w rozporządzeniu
MEN2, które wskazuje jako podstawowe zadanie eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, w kierunku przygotowania wychowanków
do życia w naturalnym środowisku, w zgodzie z przyjętymi prawami, obowiązkami oraz normami społecznymi, a także przygotowaniem ich do samodzielności
życiowej i zawodowej. Umieszczenie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest formą pracy z wychowankiem w warunkach izolacyjnych oraz
z częściowym ograniczeniem ich wolności3. A zatem nieletniemu, który został
skierowany do MOW trzeba zapewnić odpowiednie warunki, które zbudują Jego
poczucie bezpieczeństwa, będą sprzyjać kontynuowaniu nauki, procesowi wychowania a przed wszystkim usamodzielnianiu życiowemu. Wszystkie te działania
ogólnie określany jest jako proces resocjalizacji nieletnich przyjmując, że zdania
i funkcje resocjalizacji nieletnich prowadzone w placówkach są jasno zdefiniowane
i jednolicie stosowane we wszystkich ośrodkach wychowawczych. W literaturze
przedmiotu odnajdujemy wiele intersujących opracowań, których autorzy (Ambrozik 2016 i inne), Konopczyński (2014 i inne), Urban (2004), Pospiszyl (1998),
Pytka (2000) i wielu innych) wskazują na znaczenie różnorodności działań w procesie resocjalizacji nie tylko dorosłych lecz także i szczególnie resocjalizacji dzieci
i młodzieży. Między innymi Lesław Pytka podkreśla, że „Nie ma jednej monolitycznej teorii zdrowia, brak jedynej teorii resocjalizacji, której aplikacja gwarantowałaby resocjalizacyjny sukces w każdym przypadku. Mówiąc metaforycznie,
nie ma jednej jedynej drogi dochodzenia do reintegracji społecznej osoby wykolejonej, grzesznika, zwyrodnialca czy zbrodniarza” (Pytka 2007, s. 74). A zatem,
jak zauważa autor, koniecznym warunkiem jest resocjalizacja wielowymiarowa
(transdyscyplinowa), która zakłada wykorzystanie w procesie resocjalizacji zróżnicowanych oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na sferę behawioralną
jednostki, sferę zaspokajania potrzeb oraz przygotowanie jej do pełnienia określonych ról społecznych, co prowadzi do ukształtowania pozytywnego sposobu
myślenia i odczuwania, a ostatecznie odzwierciedlić się powinna w postaci prawidłowych postaw społecznych.(Pytka 2007) Właśnie praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, szczególnie wymaga specjalnej organizacji pracy wychowawczej,
prowadzenia kształcenia, wykorzystania metod i form pracy wymagających zaanUstawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, 26 października 1982, Dz.U. 1982, Nr 35,
poz. 228 z późn. zm.
2
Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Dz.U. z 2005 r.
3
Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w MOW, ust. 6.
1
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gażowanego budującego specyficzną płaszczyznę bliskości z wychowankiem i jego problemami opartej o wzajemne zaufanie. Zadnie to, zatem nie należy ani
do łatwych, ani do prostych. Nie ma bowiem gotowych scenariuszy postępowania w pracy z młodzieżą. Wyzwanie to znakomicie rozumieją wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych podejmując próby różnorodnych, często
niekonwencjonalnych, twórczych działań wychodzących poza tradycje przypisane
zadania resocjalizacyjne.
W artykule przedstawiam efekty, moim zdaniem, innowacyjnej – twórczej resocjalizacji wychowanków zastosowanej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Trzebieży wykorzystującym walory projektu międzynarodowego ERASMUS, co
jest innowacyjnym podejściem w resocjalizacji na skalę całej Polski. Ośrodek ten
jest bowiem jedynym w Polsce, który realizował międzynarodową wymianę młodzieży i do czasu przed pandemią Covid-19, która zamknęła możliwości wyjazdów
młodzieży, realizowali średnio aż trzy projekty rocznie. Opis organizacji i przebiegu projektów wymiany międzynarodowej wykorzystanych procesie resocjalizacji
wychowanków MOW wzbogacają wypowiedzi tych, którzy w nich uczestniczyli.
Włączanie młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej wykluczeniem
społecznym, marginalizacją nie mającą często możliwości nawet w warunkach
wolnościowych (dotyczy to nie tylko młodzieży niedostosowanej społecznie)
uczestniczenia w projektach o charakterze międzynarodowym – wymiany edukacyjnej niewątpliwe należy do rzadkości. Pracownicy-wychowawcy MOW w Trzebieży, którzy znani są w środowisku z otwartości na niekonwencjonalne działania,
(dowodów na to jest znacznie więcej, i zasługują na inne opracowanie) rozumieją,
że młodzież z problemami – niedostosowana społecznego przebywając w placówce może także mieć możliwość poznania i doświadczenia walorów współpracy,
integracji międzykulturowej, rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych,
budowania otwartości na świat, czyli krótko rzecz ujmując wyjścia poza własne
doświadczenia związane z pobytem w ośrodku resocjalizacyjnym, środowisku lokalnym, wyjście poza swoją społeczność rówieśniczą. To ważne podkreślenie ponieważ potocznie uważa się, że czas pobytu nieletnich w placówce można zaliczyć
do czasu straconego, który niewiele zmienia w ich podejściu czy refleksji nad
swoim życiem.

Walory twórczej resocjalizacji – krótki przypomnienie
Prekursorem koncepcji twórczej resocjalizacji jest Marek Konopczyński, który jako pierwszy wskazał, że „pewne doświadczenia, sytuacje można przemienić
omijając schemat resocjalizacyjny. Możemy postawić sobie za wyzwanie zmianę
nieletniego – młodego przestępcy, podjąć próbę stworzenia nowej tożsamości, która zależna jest od jakości kontaktów i relacji z innymi ludźmi. […] przemiana
tożsamości indywidualnej i społecznej nieprzystosowanej młodzieży przez wycho(s. 29–43)  31
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wawcze stymulowanie rozwoju jej struktur poznawczych i twórczych oraz wyposażenie jej w nowe indywidualne i społeczne kompetencje. […] Głównie odnosi
się do zdobycia nowych umiejętności, które ułatwią mu nawiązanie odpowiednich
kontaktów międzyludzkich. Aby osiągnąć założony cel nieletni w głównej mierze
powinien koncentrować się nad wewnętrznym rozwojem, a nie tylko nad zmianą
zachowania i postawy. Wewnętrzy rozwój rozumiany jest jako poszukiwanie, odkrywanie i rozwijanie talentów i potencjałów u młodzieży niedostosowanej społecznie” (Konopczyński 2007, s. 13). A zatem podejście resocjalizacji twórczej
zakłada, a nawet warunkuje aktywny współudział wychowanka w procesie swojej wewnętrznej zmiany i przemiany. Sposoby działania czyli metody stosowane
w koncepcji twórczej resocjalizacji odnoszą się do zaktywizowania i rozwijania
struktury i mechanizmów twórczych u odbiorców tych działań. Metody te nie
odnoszą się do wytwarzania dzieł, które interpretowane mogą być jako dzieła
artystyczne lecz o twórcze podejście do rozwiązywania sytuacji trudnych, problemowych w opinii samych nieletnich. Szczególną rolę w tym procesie oczywiście
pełnią wychowawcy – pedagodzy przygotowani do wyzwań zawodowych, pełni
pedagogicznej pasji i poczucia misji rozwijanej na solidnym profesjonalnym przygotowaniu do pracy z młodzieżą problemową w procesie ich resocjalizacji.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
jako instytucja resocjalizacji młodzieży
W Polsce funkcjonują dwa typy MOW, a mianowicie: wychowawczo-resocjalizacyjne (przeznaczone dla nieletnich będących w normie intelektualnej) oraz resocjalizacyjno-rewalidacyjne (dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim)4. Na dzień 10.09.2020 r. w Polsce funkcjonują 94 placówki MOW, w tym:
28 placówek dla dziewcząt, 57 placówek dla chłopców oraz 9 placówek o charakterze koedukacyjnym. 93 placówki przeznaczone są dla nieletnich w normie
intelektualnej w tym 56 – dla chłopców, 28 – dla dziewcząt, 9 – koedukacyjne.
22 placówki przeznaczonych jest nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim tj. 22 placówki (15 – dla chłopców i 7 – dla dziewcząt). Na
przestrzeni lat 2018–2020 liczba wychowanków spadła z 4500 do około 40005.
„Wychowankami Ośrodków jest młodzież, która jest w wieku 13–18 lat.
W przypadku zdiagnozowania bardzo wysokiego stopnia demoralizacji możliwe
jest umieszczenie w ośrodku dzieci już od 10 lat. W szczególnych sytuacjach,
najczęściej powiązanych z chęcią kontynuowania nauki, podopieczny może przebywać w ośrodku do 21 lat. Przyjmowanie podopiecznych do ośrodków odbywa
4
Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
…, art. 12.
5
www.ore.edu.pl/2017/10/system-kierowania-mlodziezowe-osrodki-wychowawcze
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się w tylko jednej możliwej formie – nieletni posiadają postanowienie sądu, wobec
których został zastosowany środek wychowawczy w postaci skierowania nieletnich do placówki resocjalizacyjnej – MOW” (Kranc 2018, s. 16). Nieletni wobec,
którego został zastosowany środek wychowawczy w postaci MOW kierowany jest
przez specjalny system teleinformatyczny – System Kierowania Nieletnich, który
nadzorowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 grudnia 2011r. Ogólnopolski system Kierowania
Nieletnich do placówek jest zatem scentralizowany co oznacza, że zasada ta obowiązuje wszystkie placówki resocjalizacyjne w kraju.
W sytuacji zastosowania środka wychowawczego i skierowaniu nieletniego do MOW nieletni oraz rodzice, opiekunowie informowani są o skierowaniu
do konkretnego ośrodka w Polsce. W trybie do 30 dni nieletni musi się zgłosić w ośrodku doprowadzony przez rodziców lub opiekunów prawnych, policję
(w momencie nie podjęcia działania doprowadzenia nieletniego przez rodziców,
opiekunów prawnych). Policja ma prawo zatrzymać nieletniego skierowanego do
MOW, w każdych warunkach i okolicznościach. Niestety policja bardzo często
musi interweniować w celu doprowadzenia wychowanka do placówek ponieważ
nieletni ukrywają się w domu, u znajomych – próbują unikać odpowiedzialności,
zaś rodzice, opiekunowie z racji nadmiernej troski bądź przeciwnie braku kontroli
i wpływu na nieletniego nie doprowadzają ich do placówki. W bardzo licznych
przypadkach wynika to z lęku, który towarzyszy rodzicom, opiekunom i nieletnim
przed umieszczeniem w MOW z racji stereotypów dotyczących ich funkcjonowania, obawą przed opinią wśród znajomych, rodziny czy opinią publiczną w ich
środowisku lokalnym.
Sposób funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce
reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca
2005r. w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasady
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach6,
zaś zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja
2011roku7, które precyzuje sposób organizacji procesu resocjalizacyjno-wychowawczego, a także edukacyjnego, poprzez:
1. Zagwarantowanie wychowankom zajęć profilaktycznych, wychowawczych,
dydaktycznych, dzięki którym zdobędą umiejętności życiowe, które ułatwią
odpowiednie funkcjonowanie w rodzinie i środowisku społecznym;
2. Wspieranie w wyborze ścieżki kształcenia i zawodowej z uwzględnieniem predyspozycji, możliwości i zainteresowań wychowanka;

6
Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
…, art. 12-16.
7
Tamże, art.15.
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3. Udzielanie pomocy rodzicom bądź opiekunom prawnym w odniesieniu do
rozwijania potencjalnych możliwości. Uświadamianie o problemach, trudnościach, a także unikaniu zachowań ryzykownych dzięki odpowiedniej relacji8.
Przyjęte formy pracy w MOW-ach ukierunkowane są na umożliwienie nieletnim udziału w specjalistycznych zajęciach indywidualnych bądź grupowych
z zakresu terapii, zajęciach profilaktycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacji, psychoedukacji. Wychowankowie ośrodków uczęszczają również na zajęcia sportowe,
rekreacyjne, kulturowo-oświatowe oraz turystyczne, które winny być realizowane
w minimalnym wymiarze 4 godzin tygodniowo. Ważną formą wsparcia dla wychowanków jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna, która regulowana jest na
podstawie Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach9.
W skład Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi internat oraz
szkoła specjalna, w których organizowane są formy nauki na dwóch poziomach:
podstawowym i ponadpodstawowym. Organizacja pracy szkoły wynika z dostosowania programu pracy dydaktyczno-wychowawczej do poziomu intelektualnego,
emocjonalnego wychowanków, a także uwzględnia społeczną niedojrzałość nieletnich. Szkoły te głównie koncentrują się na wyrównywaniem braków edukacyjnych, które głównie wynikają z nierealizowanego wcześniej obowiązku szkolnego
– licznej absencji szkolnej. Dodać należy, że aktualnie problem ten jest jednym
z głównych powodów kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych. Znaczna część wychowanków ma problemy z pisaniem, czytaniem ze zrozumieniem
i z podstawowymi działaniami na liczbach stąd praca nauczyciela z tego typu
uczniami musi cechować się bardzo dużą wyrozumiałością i cierpliwością do podopiecznych. Pracownikami MOW są wychowawcy pracujący w internacie, opiekunowie nocni, pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciele w szkole. Wszyscy
zatrudnieni wychowawcy, którzy sprawują opiekę nad nieletnimi posiadają tzw.
„Kartę Nauczyciela”, na podstawie której regulowane są ich formy pracy, warunki zatrudnienia, możliwości rozwoju osobistego, a także możliwości korzystania
ze świadczeń socjalnych. Zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy, pełnią taką samą
funkcję, jak w publicznych szkołach, lecz dodatkowo diagnozują zaburzenia nieletnich, podejmują działania z zakresu profilaktyki, szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Z uwagi na występujące u nieletnich różne zaburzenia
i dysfunkcje prowadzą także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy
socjoterapeutyczne bądź inne o charakterze terapeutycznym.

8
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Dz.U. 228, art.4.
9
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U.art.3.
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Istota pozaformalnej edukacji młodzieży
W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele wyjaśnień dotyczących edukacji pozaformalnej czy nieformalnej – te dwa sformułowania są używane zamiennie. Niezbędnym elementem edukacji pozaformalnej jest kształcenie, które według
Wincentego Okonia wskazuje, że jest to „świadoma i zorganizowana działalność
o charakterze kształcenia i wychowania, prowadzona poza ustawowym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia” (Okoń 2004, s. 28). Z kolei Edmund Trempała
wskazuje, że edukacja nieszkolna (równoległa) to „jeden z elementów globalnego
systemu oświaty i wychowania; edukacyjne oddziaływanie na dzieci i młodzież
środowiska pozaszkolnego, wybiegającego poza program szkolny i poza szkolny
tryb nauczania; całokształt wpływów i oddziaływań zarówno planowanych jak
i okazjonalnych na dzieci i młodzież (i dorosłych) w różnych dziedzinach ich
ycia i działalności przebiegających w warunkach pozaszkolnych” (Trempała 2003,
s. 971) a zatem klasyczna definicja edukacji pozaformalnej odnosi się do wszelkich zorganizowanych, systematycznych działań edukacyjnych, które są realizowane poza formalnym systemem w taki sposób, aby zapewnić formy uczenia się
całemu społeczeństwu. W dokumentach Unii Europejskiej podkreśla się znaczenie
łączenia edukacji formalnej i pozaformalnej, jako form kształcenia całościowego,
całożyciowego. Edukacja pozaformalna może przejawiać się poprzez oferowane
programy szkoleniowe, projekty różnych instytucji tj: biblioteki, stowarzyszenia,
szkoły muzyczne, miejskie domy kultury, teatry, a także inne formy, które oferują
aktywny, zaplanowany sposób spędzania czasu wolnego. Aktywne angażowanie się
w proces edukacji pozaformalnej – realizowane zadań, ćwiczeń, zapamiętywanie
stanowi aż 90% zapamiętanej wiedzy, gdy w porównaniu zapamiętywanie poprzez
słuchanie najczęściej realizowane w szkołach, to na ogół tylko 10% informacji,
które młodzież przyswaja i zapamiętuje (Stalończyk 2014, s. 9). Wynik taki jest
możliwy do osiągnięcia ponieważ pozaformalne uczenie się młodzieży, które nie
jest dla nich obowiązkiem staje się, z uwagi na osobiste doświadczenie różnych
zdarzeń, sytuacji po prostu przyjemnością. Młodzież angażując się wspólnie z wychowawcami w realizację projektu aktywnie włącza się w realizację warsztatów
i pracę zespołową. Taka forma uczenia się jest efektywna ponieważ młodzież ma
możliwość osobistego zaangażowania się w proces poznawczy, odkrywczy i twórczy przy realizacji określonego projektu. Działania te stwarzają możliwość okrywania swoich umiejętności i często także ukrytych talentów. Sami zaś uczestnicy
mają poczucie satysfakcji ze zrealizowanych celów, nawiązują relację i więzi z rówieśnikami i społeczeństwem, zmieniają poglądy na otaczający ich świat, spędzają
czas aktywnie i twórczo. W działaniach pozaformalnych kształtują postawy obywatelskie, zdobywają umiejętności komunikacyjne, chętnie podejmują działania co
wzmacnia pozytywnie ich uczenie się (Stalończyk 2014, s. 10).
(s. 29–43)  35

Barbara Kromolicka

Na znaczenie aktywności pozaszkolnej w procesie wzrostu i wzrastania człowieka szczególną uwagę zwracali przede wszystkim pedagodzy społeczni, a wśród
nich jako pierwsi: – prekursorka rozwoju tej dyscypliny naukowej – Helena Radlińska w wydanej jednej z pierwszych swoich opracowań, a niezwykle cennej
z uwagi na zakres treściowy i strukturę pracy zbiorowej pt. „Praca oświatowa. Jej
zadania, metody, organizacja” (1913), Ryszard Wroczyński we „Wprowadzeniu do
pedagogiki społecznej” (1966), Aleksander Kamiński w monografii pt. „Funkcje
pedagogiki społecznej” (1972) i wielu następnych. Wymienieni autorzy przyjmowali w swych analizach, że szkoła nie jest początkiem ani zakończeniem edukacji
człowieka, bowiem poza nią „funkcjonuje bogate środowisko edukacyjne, które
tworzy swoistą społeczną bazę kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnictwo
w nim jest dobrowolne, pozwala na samodzielność wyboru pomiędzy ofertami
składanymi przez różnorodne pozaszkolne ośrodki edukacji a proponowane formy
charakteryzuje aktualność, siła przyciągania, różnorodność i adekwatność wobec
potrzeb i oczekiwań. […] w efekcie człowiek wychowuje się poprzez edukację
szkolną (obligatoryjną i formalną) i nieszkolną (równoległą, nieobligatoryjną czy
nieformalną) (Trempała1999, s. 263). Pozaszkolne środowisko edukacyjne staje się
więc przestrzenią kształcenia i wychowania a uczestnicy pozaformalnej edukacji
stają się samodzielni, zindywidualizowani. Edukacja staje się otwarta na wszystkie podmioty – o różnym stopniu wykształcenia, uzdolnieniach czy też poglądach
i przekonaniach, staje się przestrzenią do wyrównywania szans edukacyjnych dla
młodzieży z mniejszymi szansami, a także przyczynia się do redukowania nierówności i uprzedzeń. W edukacji pozaformalnej poprzez aktywne działanie, poprzez
doświadczenie może wystąpić specjalista tzw. edukator, facylitator, który wspiera
i dostarcza umiejętności uczniowi we wspólnym działaniu edukacyjnym. Jednakże
wartościowe są sytuacje, w których młodzież samodzielnie poszukuje rozwiązań,
sposobów poradzenia sobie z danym problemem. Warto podkreślić, że cechą charakterystyczną edukacji pozaformalnej jest pewien sposób jej planowania, przemyślenia, zaangażowania co powoduje, że dzięki temu trwa przez całe nasze życie i
w zasadzie nabyte doświadczenie powoduje, że nie ma zakończenia.

Wykorzystanie edukacji pozaformalnej
w pracy MOW w Trzebieży
Organizowanie działań o charakterze edukacji pozaformalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (województwo zachodniopomorskie) jest skoncentrowana na pracy wychowawczej z nieletnimi w internacie – po
lekcjach szkolnych. Funkcjonowanie placówki, zadania i cele pracy zapisane są
w Statucie MOW w Trzebieży10 z podkreśleniem organizacji edukacji pozaformal10
Statut MOW Trzebież https://mowtrzebiez.bip.gov.pl/statut/statut-mow-trzebiez-przyj-uchwala-rp-mow-209-2019-19.html [dostęp z dnia 09.03.2021r.]
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nej. Organizacja edukacji pozaformalnej realizowanej przez wychowawców i innych specjalistów odnosi się do:
1. Zajęć związanych z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
Organizowane są wiec zajęcia ceramiczne, plastyczne, scrapbooking, multimedialne, malowanie na szkole, działa zespół muzyczny, grupa cyrkowa.
2. Zajęć związanych z rozwijaniem kompetencji społecznych i emocjonalnych
poprzez wolontariat uczniowski, zajęcia czytelnicze, koło fotograficzne.
3. Zajęć związanych z rozwijaniem samodzielności wychowanków: kurs gotowania (do zrealizowania przez wszystkich wychowanków placówki z zaleceniem szczególnie dla tych, którzy w danym roku opuszczają placówkę), kurs
pierwszej pomocy, śniadania mistrzów (nauka przygotowywania samodzielnie
śniadań).
4. Zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia oraz szkolenia
zawodowego: kurs malarza budowlanego, kucharza, cukiernika, stolarza.
5. Międzynarodowej wymiany młodzieży.
Każda z wymienionych form aktywności pozalekcyjnej jest niezwykle ciekawa
i inspirująca, a także i praktyczna powiązana z procesem usamodzielniania wychowanków MOW, możliwa do realizacji przy szczególnym zaangażowaniu i pomysłowości kadry wychowawczej, w każdym MOW w Polsce. Tylko – jak się okazuje
– międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu ERASMUS + należy
do unikatowego i niezmiernie odważnego działania edukacji pozaformalnej.
Projekt Erasmus+ jest programem stworzonym przez Unię Europejską, który skoncentrowany jest na edukacji, młodzieży, sporcie oraz rozwoju osobistym
w formie uczestnictwa w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Bazą programu Erasmus+ są europejskie inicjatywy i programy edukacyjne inicjowane przez
Komisję Europejską11, tj. programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież
w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink”12 oraz w formie współpracy z krajami wysoko rozwiniętymi w sektorze szkolnictwa wyższego. Został
przygotowany w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby współczesnego społeczeństwa, wspierając wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Parterów
spoza Unii, którzy spełnili wymagane zadania. Celem projektu poza rozwijaniem
współpracy jest min in. propagowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez
pobudzanie potencjału umiejętności ludzkich oraz zdolności społeczeństwa Europy,
a także powiązanie „wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego
i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu”13. Doświadczenia
Polskie w zakresie udziału w programie Erasmus+ wskazuje na wiele korzyści
11
O programie Erasmus+, Ogólne zadania, Struktura programu 15.12.2019r. [dostęp: 10.03.2021r.],
<https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/>
12
O programie Erasmus+, Ogólne zadania, Struktura programu 15.12.2019r. [dostęp: 10.03.2021r.],
<https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/>
13
Informacje o programie Erasmus+, Ogólne zadania 15.12.2019r. [dostęp: 10.03.2021r.]. < https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/ogolne-zadania/>
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dla rozwoju młodzieży i dorosłych. Jest to wartościowy program rozwoju osobistego umożliwiający zdobywanie nowego doświadczenia, wiedzy i umiejętności,
poszerzania kompetencji komunikacyjnych, językowych, społecznych, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle pożądane. Szczególnie intersująca i wartościowa, w tym kontekście, jest akcja Erasmus+ pt. Mobilność edukacyjna. Skorzystać
z wymiany mogą osoby w wieku między 13a 30 rokiem życia. Program wymiany
młodzieży to spotkania edukacyjne skoncentrowane na głównym temacie, który
aktualnie ciekawi młodzież i wpisuje się w działania priorytetowe programu Erasmus+ włączając w działanie metody edukacji pozaformalnej. W minionym roku
były to m.in.: promocja różnorodności, korzystanie z mediów, tolerancja, operatywność młodzieży, dialog międzykulturowy czy zwiększenie wiedzy o regionie
i lokalnej społeczności. Fundamentalnym priorytetem programu jest wymiar edukacyjny, a zatem koncentrowanie się na zdobywaniu doświadczeń, umiejętności
i kompetencji poza przestrzenią szkoły, inicjowanych przez młodzież, włączanie
jej w aktywny i twórczy udział na poszczególnych etapach projektu14. Zainteresowana instytucja musi oczywiście wystąpić z odpowiednim wnioskiem określając
główne cele i tematykę wymiany a następnie zdobyć w ramach konkursu grantowego potrzebne fundusze. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży jako jedyny ośrodek w Polsce z powodzeniem aplikuje o dofinansowanie wymian
międzynarodowych dla swoich wychowanków i na przestrzeni dwóch lat uzyskał
dofinansowanie i przeprowadził cztery projekty w ramach Polsko – Litewskiego
Funduszu Wymian Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymian Młodzieży.
W ramach projektu przygotowano młodzież do wymiany, zrealizowano projekt
i podsumowano jego efekty. Ośrodek otworzył się więc na międzynarodową wymianę dla wychowanków poszerzając pole ich resocjalizacji w zupełnie innym wymiarze. Inicjatywa ta zasługuje na szczególne wyróżnienie, ponieważ korzystanie
z programu ERASMUS+ w wymianie młodzieży, po mimo wielu zalet programu
nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród młodzieży szkół publicznych i niestety także studentów.

Doświadczenia wychowanków MOW
– uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży
– wybrane przykłady
Do udziału w programie wymiany międzynarodowej podopiecznych zachęcali
wychowawcy ośrodka, którzy poza pogadanką na temat projektu między innymi wyświetlają film reportażowy, który powstaje jako element rezultatów projektu. Także, już podczas przyjęcia nieletniego do placówki uzyskiwał informację
14
Erasmus plus, Akcja 1. Mobilność edukacyjna [dostęp: 10.03.2021r.] <https://erasmusplus.org.
pl/akcje/akcja-1-mlodziez/
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o możliwości włączenia się w projekt międzynarodowej wymiany, gdy tylko ich
zachowanie nie będzie budziło zastrzeżeń zgodne z obowiązującym regulaminem.
Wychowankowie Ośrodka znają więc tą inicjatywę i pozytywnie do niej podchodzą. Jak mówią, wymiana to: „integracja, zabawy, wymiany jedzeniem – co tam
oni mają, co my mamy, jaką kulturę my mamy i oni” [D16 lat 16]; „międzynarodowa wymiana to jest czas, w którym młodzież z różną kulturą i z różnych państw
może się integrować w sposób bardzo edukacyjny i nauczyć się nowych rzeczy, poznawać obcą kulturę […] poznawać różne zwyczaje, przekazywać wiedzę innym”
[N16 lat16]; „nauka pomiędzy dwoma różnymi krajami, nauczenie się od innych
krajów czegoś innego i oni od nas czegoś innego”, „wymiana umiejętności z innymi
osobami” [A17 lat 17].
Doskonale zorientowani są także w tym, jak zdobywa się projekt wymiany
międzynarodowej, co prawdopodobnie sprzyja temu, że wychowankowie doceniają fakt starań kadry ośrodka o zdobycie projektu, chętnie w związku z tym przekazują informacje o możliwościach udziału w projekcie wśród kolegów: „pierw trzeba
napisać projekt […] w tym projekcie są zawarte plan, ewaluacja […], ukazane są
jakie mają być tego wyniki, […] no i po prostu trzeba zgłosić go do konkursu, bo
można tam np. Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży, Erasmusa+ bądź na POWERa. […], jeżeli projekt wygra
dostajemy pieniądze. […] i trzeba to planować logistycznie jeżeli chodzi o wydatki
za podróż, za jedzenie, tam są stawki. […] Trzeba po prostu zaplanować logistycznie
wszystkie zajęcia, które mają się odbywać np. w danych grupach, żeby to wszystko
się nie mieszało i było podzielone. Wszystkie godziny aby były opisane. […] To jest
także przygotowanie psychiczne uczestników wymiany, przygotowanie umiejętnościowe” [N16 lat16].
W etapie przygotowawczym do wyjazdu w ramach wymiany wychowankowie
są zaangażowani w różne prace dotyczące zebrania sprzętów, materiałów, które
podczas wymiany są niezbędne. Taki etap zaczyna się najczęściej około tygodnia
przed samym wyjazdem. Czasami towarzyszą temu nadmierne emocje z uwagi
na zbliżający się termin wyjazdu i wciąż niezrealizowaną listą koniecznych zadań: „Było pakowanie sprzętu, zabieranie ciuchów, patrzenie czy wszystko mamy,
przygotowanie się do tych zajęć cyrkowych, na przykład co mamy wziąć i te różne… Podpisanie rzeczy, bo na przykład pan Paweł podpisywał te różne rzeczy” [D16
lat16]; „Pakowaliśmy busa, zakupy robiliśmy” [M16 lat16], „Wyszliśmy do sklepu na
zakupy, różne rzeczy kupowaliśmy, tutaj jeździliśmy, przygotowywaliśmy to i tamto”
[P18 lat18].
Młodzież niezwykle solidnie i dojrzale podchodziła do swojego udziału w projekcie o czym świadczą ich wypowiedzi opisujące przygotowanie do przyjętego
programu wymiany: „wieczór polski przygotowywanie, omówienie co tam się w ogóle
będzie działo, bo jeszcze np. przygotowanie takie w sensie… jak jechaliśmy wtedy na
ta kulinarną, nie to mieliśmy zajęcia czyli po prostu przygotowanie się w sensie, do
tematyki zajęć, która tam będzie […] no jak wiedzieliśmy, że tam będziemy robić
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pierogi… to tutaj też robiliśmy pierogi… po prostu już wcześniej się uczyliśmy tego,
co będziemy robić tam… żeby nauczyć parterów.” [T18 lat18]; „Mieliśmy zadania
przydzielone i musieliśmy je wykonać” [J16 lat16]; „spotkania są – obgadujemy jakie zajęcia są, co będziemy robić na polskich dniach” [M16 lat16]; „Było spotkanie
i omówienie gdzie będziemy jechać, jak to będzie wyglądać” [G16 lat16].
Podczas wymiany istotnym elementem jest edukacja realizowana w formie
warsztatów, zabaw integracyjnych realizowanych w zajęciach grupowych, także
w czasie wolnym pozostawionym do swobodnego działania. Wychowankowie tak
opisywali swój pobyt: „wstajemy o 8:00, idziemy na śniadanie. Od 10:00–13:00
mieliśmy warsztaty, później obiad i czas wolny. Od 15:00–18:00 mieliśmy ciąg dalszy warsztatów” [G16 lat 16]; „Jak przyjeżdżamy no to przedstawiamy się, na następny dzień są takie zajęcia, zabawy jakieś żeby się poznać lepiej.” [M16 lat16];
„Wpierw zrobiliśmy sobie dzień polski i tam były gry i zabawy, a potem był dzień
ukraiński i tam też były gry i zabawy różne takie” [J16 lat 16].
Wychowankowie uczestniczący w projekcie doceniają specyficzny bardzo pozytywny klimat tego spotkania: „po pierwszej wymianie było fajnie, to co się dzieje
na wymianach jest ciekawe, tam jest inny klimat i w ogóle jakoś tak fajnie […] bo
powoli zaczynam je prowadzić… fajnie jest poznać ludzi z innego kraju…” [T18
lat 18]; „no po prostu to jest fajne, można się dużo rzeczy nauczyć, można poznać
nowych ludzi, do których w sumie do teraz mamy kontakt”. […] „jak byliśmy na
wymianie w Odessie, Pan Marcin powiedział, że nie zrobi tego polskiego wieczoru,
to sami go zrobiliśmy, bo to jest taka tradycja… oni zrobili wieczór ukraiński, a my
mielibyśmy nie robić wieczoru polskiego? Pan Marcin powiedział, że on się w nic nie
angażuje i on to zrobił specjalnie ja to wiem, żeby zobaczyć czy zrobimy […] różne
gry i zabawy” [N16 lat 16].
W pracy podczas międzynarodowych wymian młodzieży niezwykle ważny
jest moment doceniania zachowania i pracy wychowanków na forum całej grupy,
dostrzeganie ich małych sukcesów np. samodzielne wstawanie na czas na śniadanie, jak i odpowiednie, aktywne zachowanie podczas prowadzonych warsztatów, wspieranie prowadzącego czy też właściwe zachowanie wobec parterów zza
granicy. Ważne zatem jest zarówno pozytywne wzmacnianie, jak i zdecydowanie
reagowanie w sytuacjach niewłaściwego zachowania podopiecznego. Czas spędzany na wymianie młodzieży, to czas bardzo pozytywny a wytworzona atmosfera
i klimat spotkania sprzyjają budowaniu pozytywnej zmiany.
Pozytywna ocena i satysfakcja z udziału w projekcie przez wychowanków
MOW szczególnie cieszy wychowawców i koordynatora projektu ponieważ udział
w projekcie taktowany jest jako ważny motywator do pozytywnej zmiany zachowania swoich podopiecznych. Jest nagrodą i wyrazem docenienia ich starań,
czy uznania, o co zabiegają wychowankowie ośrodka. Podczas udziału w wymianie międzynarodowej każdy z uczestników doświadcza oczywiście innych
emocji i przeżyć. Inne znaczenie nadają też sytuacjom, z którymi przychodzi im
się zmierzyć. Często potrzebują indywidualnego wsparcia, a w innych trudnych
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sytuacjach bardziej dyscyplinującego podejścia ze strony wychowawcy. Podczas
wymian zdarzają się różne sytuacje – incydentalne, gdy wychowankowie zażywali
środki odurzające i w ramach konsekwencji wrócili do Ośrodka. Ale były też sytuacje bardzo pozytywne, gdy partnerzy projektu dowiedzieli się, że spotkali się
z młodzieżą z MOW nie mogli w to uwierzyć, ponieważ wychowankowie swoją
postawą i zaangażowaniem w realizowane zadania przewyższali tzw. „normalną”
młodzież.
Uczestnicy projektu związanego z wymianą międzynarodową doceniają możliwość tego uczestnictwa, jako wartościowego czasu: „spędziłem fajnie czas, nie był
to zmarnowany czas, nie było tak sztywno tam, pomijając fakt, że jesteśmy z MOW
i nie było czegoś takiego o Ty jesteś z MOW to wy nie możecie tego, tego i tego…
po prostu na wymianie jest inaczej.” [T18 lat 18]; „poznawanie kultur, poznawanie świata” [N16 lat 16]; „Ponieważ można się dużo nauczyć, można miło spędzić
czas.” [K15 lat 15]; „No bo jest fajnie, można się sprawdzić czy jest się opanowanym
człowiekiem czy nie” [J16 lat 16]; „Bo fajnie tam jest, można się wiele dowiedzieć
o nich, oni o nas, możemy też dobrze się pobawić, dobrze spędzić czas, gdzieś wyjechać, odpocząć od ośrodka, czegoś się nauczyć” [D16 lat 16]; „różnią się kulturą…
choć tylko niektórzy… bo to jest podobne. No i są tak samo ludźmi jak my…” [N16
lat 16]; […] Że na przykład na Ukrainie jest barszcz ukraiński jakąś tam potrawą,
że na Łotwie tam przy morzu jest uprawa sardynek, że ten teren słynie z tego
i dużo sardynek jest.” [G16 lat 16]
Przytoczone wypowiedzi i opinie wychowanków MOW uczestniczących w projektach wymiany międzynarodowej w ramach prowadzonej edukacji pozaformalnej
dowodzą tego, jak wartościowa jest ta inicjatywa. Pozostawienie wychowankom
wystarczająco dużej przestrzeni do indywidulanego działania umożliwia przejmowanie własnej inicjatywy i brania odpowiedzialności za realizację określonego
zadania. Zauważalnym więc efektem edukacyjnym jest uzyskana zmiana u podopiecznych odzwierciedlająca się w ich zachowaniu, podejściu do nowych wyzwań, wymagających postawy odpowiedzialności i twórczego zaangażowania, co
w konsekwencji prowadzi do zwiększania ich samodzielności życiowej. Doświadczenie realizacji projektów dowodzi, że w procesie resocjalizacji nie jest najistotniejsza rozbudowana kontrola, rygoryzm chrakteryzujący się silną koncentracją
na zaprojektowanych zadaniach wychowawczych artykułowanie zakazów, poleceń,
sztywność działań wychowawcy lecz budowanie relacji opartej na wzajemnym
zaufaniu, akceptacji i współdziałaniu. Nie byłoby przecież możliwości zrealizowania projektu bez odpowiedzialnego, twórczego i samodzielnego zaangażowania
podopiecznych. Jak zauważa Monika Zięciak „postawa akceptacji samodzielności
wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych to postawa dialogiczna, która wyraża się w okazywaniu akceptacji, tj. uznawaniu podopiecznych
takimi, jacy są naprawdę z ich fizycznością, osobowością i możliwościami (talentami i uzdolnieniami) bez jakichkolwiek uprzedzeń. […] To także gotowość do
poszanowania prawa do własnej odrębności, […] to budowanie więzi i zaufania
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przez okazywany szacunek, zainteresowanie ich sytuacją i potrzebami oraz udzielanie wsparcia i okazywanie troski” (Zięciak 2020, s. 62).
Wpisanie metody projektowej, jakim jest międzynarodowa wymiana w obszar
twórczej resocjalizacji wychowanków MOW stwarza bogate perspektywy rozwojowe. Umożliwia bowiem zdobywanie wiedzy i umiejętności przyczyniające się
do lepszego zrozumienia siebie, środowiska życia, otoczenia czy ogólnie rzecz
ujmując świata. Pomaga dostrzec istniejące możliwości swojego, indywidualnego
– podmiotowego wpływu na przebieg własnej edukacji, a tym samym i rozwoju.
Walory te dostrzegają wychowawcy MOW w Trzebieży dlatego każdego roku podejmują wysiłek by opracować i pozyskać kolejne projekty w edukacji pozaformalnej wpisujące się w twórczą resocjalizację adresowaną do swoich podopiecznych.

Abstract
The non-school education (also called non-formal education) is an educational action
undertaken for children and youth which goes beyond the curricula of a tradition model
of a school, educational or social resocialisation facility. In particular in the resocialisation
work it is looked for creative solutions which would meet needs and face challenges of
work with persons experiencing social maladjustments. The article presents effects of creative
resocialisation of peers under the care of Youth Care Centre in Trzebież (Polish: Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży), which takes advantage of ERASMUS+ Programme.
The use of this programme is an innovative approach towards the resocialisation in Poland,
the care centre being the only institution which took in such an international exchange and
organised on average 3 projects per year before the outbreak of the COVID-19 pandemic.
Key words: non-formal education, Erasmus+ programme, creative resocialisation.
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(s. 29–43)  43

Jolanta Szempr uch
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku [mail]
ORCID ?

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
– konteksty społeczne, szkolne i formalnoprawne
Abstrakt:
Słowa kluczowe:

Społeczne konteksty funkcjonowania młodzieży
Zmieniający się dynamicznie świat niesie ze sobą nowe szanse i udogodnienia, ale rodzi również wiele niepewności, niepokojów i zagrożeń. Obserwowane
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pozytywne zmiany, takie jak m.in. rewolucja informatyczna i telekomunikacyjna,
powszechna dostępność elitarnych dawniej dóbr, liberalizacja obyczajów, wzrost
dobrobytu, zrównanie płci, podmiotowość i godność ludzi powodują nowe szanse, ale niosą również efekt traumatyczny w postaci nasilających się lęków i atmosfery niepewności. Nauki społeczne ukazują kryzys więzi społecznej i kryzys
zaufania. Wśród przyczyn tych kryzysów można wskazać m.in. komplikowanie
się życia społecznego i jego brutalizację, załamywanie się instytucji opieki społecznej, słabość instytucji życia politycznego, społecznego i gospodarczego, chaos
aksjologiczny, osłabienie roli reguł prawnych, etycznych i obyczajowych, a także
bezrobocie i upowszechnianie się zachowań spekulacyjnych, biorących górę nad
przedsiębiorczością (Szempruch 2012, s. 84).
Dokonujące się zmiany poddają społeczeństwa logice rozpadu. Więź społeczna
polega paradoksalnie na zerwaniu tejże więzi, a dawne wartości pracy zastępowane są logiką niepewności, krótkoterminowości, selektywnych doborów. Zanikają
takie wartości jak zaufanie i lojalność, narastają zjawiska wykluczenia, marginalizacji i nietrwałości. Nasilają się podziały, ekskluzywne przegrupowania, dezagregacje i wyłączania się z dotychczasowych wspólnot, które obejmują zarówno
tożsamość narodową, struktury rodzinne jak i szkołę (Mayor, 2001, s. 13). Zanik
autorytetów, brutalizacja i wulgaryzacja życia, egocentryzm i inne niekorzystne
zjawiska prowadzą do powstawania dysfunkcyjnych zachowań.
Wzrost intensywności zagrożeń nie daje młodemu pokoleniu zdolności i narzędzi obronnych (M. Jędrzejko 2010, s. 41–42). Konsekwencje niekorzystnych
zjawisk widoczne są w postaci wzrostu poczucia alienacji i frustracji, wzrostu liczby przestępstw, samobójstw i uzależnień od środków psychoaktywnych (Mastalski
2007). Dodatkowo sytuację komplikuje utrzymująca się pandemia COVID-19.
Narastająca fala problemów wymaga podejmowania działań profilaktycznych
już we wczesnych fazach życia człowieka oraz rozwijania umiejętności dokonywania mądrych wyborów, a także świadomego i odpowiedzialnego konstruowania
własnej tożsamości i biografii. Dzieci i młodzież są grupą szczególnie narażoną
na zachowania ryzykowne (Hussong i wsp. 2008, Windle i wsp. 2009), dlatego
też profilaktyka szkolna powinna być realizowana na szeroką skalę. Zastosowanie
różnorodnych strategii i programów profilaktycznych ma szanse przynieść dobre
efekty oraz przygotować młodych ludzi do odpowiedzialnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Profilaktyka jako działanie korygujące i kompensacyjne
Istotą profilaktyki (zapobiegania, prewencji) jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla rozwoju, których wystąpienie aktualnie lub nasilenie się w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne (Salamucha 2016; Woynarowska 2005,
s. 943–945). Działania profilaktyczne mają za zadanie zmniejszać szanse wy46  (s. 45–59)
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stąpienia owych zagrożeń i służą utrzymaniu pożądanego stanu. Skupiają się na
identyfikacji przyczyn danego problemu, na poszukiwaniu sposobów jego usunięcia,
wdrażaniu adekwatnych strategii i zapobiegawczych programów oraz monitorowaniu ich realizacji, a także ewaluacji wyników. Termin ten odnosi się więc do
wielu obszarów życia oraz funkcjonowania jednostek i grup, środowiska ich życia
oraz specyficznych problemów. Profilaktyka oznacza również wskazywanie zjawisk
i zachowań alternatywnych w stosunku do tych, które chcemy zmienić, bądź tych,
które są niepożądane i chcemy zapobiec ich skutkom.
W koncepcjach tradycyjnych profilaktyka miała głównie negatywne znaczenie i koncentrowała się na konkretnych rodzajach zaburzeń oraz ograniczaniu
dysfunkcji człowieka. Powodowało to rozłam na profilaktykę przestępczości, uzależnień, samobójstw itp. Współcześnie pod pojęciem profilaktyki kryje się wiedza
teoretyczna i praktyczna dotycząca zarówno czynników ryzyka i czynników chroniących, modeli teoretycznych dotyczących prawidłowości rozwoju oraz skutecznych strategii zapobiegania (Okulicz-Kozaryn, Pisarska 2007). Dominuje podejście
pozytywne do profilaktyki, które skupia się na wspieraniu człowieka oraz wspomaganiu go w rozwoju sprawności i zaradności życiowej (Gaś 2006, s. 30–31).
Postrzeganie profilaktyki jako systemu działań oznacza myślenie w kategoriach
faktów i zdarzeń osadzonych w kontekście pewnych całości. Celem tak rozumianej
profilaktyki jest zdrowy człowiek, który potrafi adaptować się do zmian zachodzących w świecie, zachowuje przy tym własną autonomię i tożsamość oraz potrafi
współpracować z innymi, budować więzi międzyludzkie i poczucie odpowiedzialności (Rylke, Tuszewski 2004, s. 3).
W definiowaniu profilaktyki odwołujemy się do czynników ryzyka (warunków sprzyjających angażowaniu się w zachowania dysfunkcjonalne, np.: używanie
środków psychoaktywnych, wczesna aktywność seksualna, zachowania agresywne
i przestępcze), oraz do czynników chroniących (warunków chroniących przed angażowaniem się w problemowe zachowania, np.: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowania nauką szkolną, poszanowanie norm, wartości i autorytetów
społecznych, przynależność do pozytywnej grupy) (Ostaszewski i wsp. 2011).
Uwzględnienie tych czynników prowadzi do współdziałania w profilaktyce głównych środowisk wychowawczych podczas planowania i wdrażania strategii, które
przy redukcji specyficznych czynników ryzyka będą wzmacniały czynniki chroniące
w celu zachowania zdrowia i osiągnięcia dobrego samopoczucia przez jednostkę
(Gibbs, Bennett 1990; Szymańska 2002).
Cechą współczesnej profilaktyki jest koncentrowanie się na programach i interwencjach nastawionych na zapobieganie powstawaniu problemów, zaburzeń
i chorób zanim one wystąpią. Wynika to z celów działań profilaktycznych, do
których zalicza się likwidację przyczyn występowania negatywnych zjawisk oraz
nabycie przez jednostkę pozytywnych cech, w wyniku działań konstruktywnych
(Górski 1985). Realizacji celów profilaktyki szkolnej służą różne formy działań,
takie jak analiza sytuacji wychowanka, warunków społecznych, zjawisk go otacza(s. 45–59)  47
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jących oraz dokonanie prognozy skutków owych zjawisk. Istotne jest też wspomaganie rozwoju wychowanka przez działalność różnych instytucji, organizacji
kulturalnych i oświatowych. O skuteczności procesu profilaktyki decyduje jej kompleksowość, całościowość, prawidłowe oszacowanie zasięgu występowania niekorzystnych zjawisk oraz diagnozowanie ich wczesnej fazie.

Poziomy i strategie profilaktyki
Typologia działań profilaktycznych uwzględnia trzy poziomy: uniwersalny,
selektywny i wskazujący (Ostaszewski 2005). Profilaktyka uniwersalna kierowana jest do wszystkich uczniów w określonym wieku bez względu na stopień
ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych. Jej
celem jest przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. Profilaktyka selektywna ukierunkowana jest na grupy zwiększonego ryzyka. Wymaga ona dobrego rozpoznania tych grup uczniów w społeczności
szkolnej. Podczas projektowania działań uwzględnia się specyfikę grupy oraz
charakterystyczne dla niej czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Z kolei profilaktyka zalecana (wskazująca) kierowana jest do osób wysokiego ryzyka. Jest ona
działaniem wymagającym specjalistycznego przygotowania, polegającym na
terapii, interwencji bądź leczeniu dzieci i młodzieży z symptomami zaburzeń.
Efektem owej interwencji powinna być zmiana stylu życia i zachowania osoby
dysfunkcyjnej (Gaś 2006).
Odpowiednio do stopnia ryzyka i w odniesieniu do poziomu funkcjonalności bądź dysfunkcjonalności odbiorców, profilaktyka prowadzona jest na trzech
poziomach:
— Profilaktyka pierwszorzędowa (pierwotna), ma na celu promocję pozytywnych form aktywności i wczesną diagnozę potencjalnych zagrożeń
dla jednostki i społeczeństwa. Adresowana jest do grupy niskiego ryzyka
(dotyczy całej populacji), czyli np. do całej społeczności szkolnej. Działania profilaktyczne kierowane są do osób zdrowych i mają na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie
lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Realizatorami są przede
wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologów i pedagogów szkolnych. Profilaktyka pierwszorzędowa ma charakter proaktywny i przedterapeutyczny.
— Profilaktyka drugorzędowa (wtórna), adresowana jest do grupy podwyższonego lub wysokiego ryzyka, czyli do osób przejawiających pierwsze objawy
dysfunkcji, np. uczniów eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Jej
celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji oraz tworzenie warunków umożliwiających wycofanie się z zachowań ryzykownych
(działania naprawcze). Na terenie szkoły realizatorami działań są socjo48  (s. 45–59)
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terapeuci, psycholodzy szkolni, wykwalifikowani trenerzy. Zajęcia profilaktyczne prowadzone są najczęściej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i profilaktycznych oraz w klubach i świetlicach socjoterapeutycznych. Profilaktyka drugorzędowa ma charakter paraaktywny i paraterapeutyczny.
— Profilaktyka trzeciorzędowa, adresowana jest do osób, u których występują
już rozwinięte symptomy choroby, np. uzależnienie od alkoholu. Działania
mają na celu zablokowanie pogłębiania się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia
w społeczeństwie. Prowadzona jest przez lekarzy specjalistów, psychologów,
psychoterapeutów, rehabilitantów, pracowników socjalnych, specjalistów
z zakresu resocjalizacji. Profilaktyka trzeciorzędowa ma charakter reaktywny
i terapeutyczny. Dotyczy przede wszystkim osób będących w kryzysie oraz
psychicznym rozbiciu (Bruno 1996; Kałdon 2003; Wojnarowska 2005).
W profilaktyce stosuje się wiele strategii profilaktycznych (Gaś 2006; Ostaszewski 2005; Szymańska 2002), takich jak:
— strategie informacyjne – u podstaw leży przekonanie, że młodzi ludzie, zachowują się ryzykownie, ponieważ mają zbyt mało wiedzy o mechanizmach
i następstwach dysfunkcyjnych zachowań. Wzbogacenie tej wiedzy ma spowodować zmianę postaw i w konsekwencji niepodejmowanie zachowań ryzykownych. Stosuje się takie działania, jak: plakaty, ulotki, wykorzystanie mass
mediów, filmy, broszury, wykłady, konferencje, seminaria przeznaczone dla
różnych grup odbiorców;
— strategie edukacyjne – u podstaw leży przekonanie, że ludzie podejmują zachowania ryzykowne z braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym,
a to uniemożliwia budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z innymi, konstruktywne radzenie sobie ze stresem, odnoszenie sukcesów. Zachowania
ryzykowne są w tej sytuacji zastępczymi sposobami radzenia sobie z trudnościami. Celem tych strategii jest pomoc w budowaniu głębszych, satysfakcjonujących
związków, a poprzez to umożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, przynależności czy poczucia własnej wartości. Strategie te
realizowane są w instytucjach użyteczności społecznej oraz w szkołach. Ich
elementem jest m.in. planowanie kariery zawodowej i korzystanie z aktywności rodziców;
— strategie interwencyjne – elementem interwencji jest towarzyszenie ludziom
w krytycznych momentach ich życia. Osobista komunikacja, empatyczne słuchanie, dzielenie się doświadczeniami są niezwykle pomocne w skutecznym
radzeniu sobie z problemami natury osobistej i rodzinnej. Stosowane techniki
to poradnictwo, telefon zaufania, sesje konfrontacyjne, doradztwo, a także
interwencja nieprofesjonalna prowadzona przez rówieśników (doradcy rówieśniczy, opiekunowie rówieśniczy, liderzy grup rówieśniczych);
— strategie działań alternatywnych – u podstaw strategii leży założenie, że
wielu ludzi podejmuje zachowania ryzykowne ze względu na brak moż(s. 45–59)  49
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liwości rozwoju zainteresowań i osiągania pozytywnych sukcesów. Strategie
te umożliwiają rywalizację w pozytywnym rozwoju, poprzez doskonalenie
samodyscypliny, świadomość i zaufanie do siebie samego, poczucie własnej
siły i niezależności. Podstawowym ich elementem jest stwarzanie młodzieży
możliwości współtworzenia programu i uczestniczenia w nim oraz włączanie
jej do konstruktywnych działań;
— strategie zmian środowiskowych – nakierowane są na identyfikację i zmianę
elementów środowiska społecznego i fizycznego sprzyjających zachowaniom
problemowym. Działania te modyfikują środowisko, miejsca przebywania osób
dysfunkcyjnych oraz postawy społeczne wobec nich, a w skrajnych przypadkach zabezpieczają społeczeństwo przed niebezpiecznymi zachowaniami osób
dysfunkcyjnych. Strategie te realizowane są w szkole, rodzinie, społeczności
lokalnej i często łączone z działaniami edukacyjnymi;
— strategie zmian przepisów – zazwyczaj kierowane są do całej lokalnej społeczności. Polegają na zmianie przepisów prawnych, rozporządzeń lokalnych
dotyczących ograniczania dostępu do środków odurzających oraz ich dystrybucji i reklamy, a także redukowania potencjalnych negatywnych skutków ich
używania.
W odniesieniu do szkoły znajduje także zastosowanie propozycja strategii
oddziaływań profilaktycznych przedstawiona przez Krzysztofa Ostaszewskiego
(2019). Uwzględnia ona:
— strategie poznawcze, wymagające ukierunkowania działań edukacyjnych na
kształtowanie indywidualnych postaw i subiektywnych norm z zastosowaniem
interaktywnego modelu nauczania – uczenia się i stosowania aktywizujących
metod nauczania;
— kształtowanie środowiska szkolnego w kierunku tworzenia pozytywnego klimatu szkoły, który jest czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi;
— edukację psychospołeczną, ukierunkowaną na rozwój wybranych psychospołecznych i emocjonalnych umiejętności uczniów, takich jak procesy związane
z regulacją emocji (np. rozpoznawanie emocji, empatia), procesy interpersonalne (rozumienie i interpretacja zachowań ludzi, umiejętność nawiązywania
kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi) oraz mechanizmy poznawczej regulacji (kierowanie uwagą, panowanie nad zachowaniami impulsywnymi, elastyczność w myśleniu);
— mentoring, służący usprawnianiu relacji społecznych, szczególnie w przypadku osób pochodzących z grup zwiększonego ryzyka;
— poprawa kompetencji nauczycieli do działalności profilaktycznej, od których
w dużej mierze zależy jakość kontaktu i jakość działań profilaktycznych.
Kompetencje nauczycieli, zwłaszcza metodyczne, są kluczowym elementem
profilaktyki na poziomie niespecyficznym. Ważne są również kompetencje służące pomaganiu i dobremu porozumiewaniu się z uczestnikami działań profilak50  (s. 45–59)
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tycznych, a wśród nich interpersonalne i społeczne, które warunkują rozumienie
drugiej osoby, okazywanie jej troski, zainteresowania, szacunku, zapewnienie komfortu psychicznego, zachowanie własnej odrębności. Podstawowym warunkiem
skuteczności programów profilaktycznych staje się promowanie pozytywnych więzi, norm i wzorców postępowania (por. Dziewiecki 2021, s. 49).
W profilaktyce szkolnej stosowane strategie dotyczą trzech grup odbiorców:
uczniów, środowiska szkolnego i klasowego oraz lokalnej społeczności (Dash
i wsp. 1999). Strategie przeznaczone dla uczniów zakładają doprowadzenie do
zmian w jednostce. Dotyczą one m.in. rozwijania umiejętności myślenia i kompetencji społecznych. Obejmują wczesną identyfikację, diagnozę i interwencję kierowaną do uczniów wysokiego ryzyka i ich rodziców, a także działania alternatywne
adresowane dla uczniów zagrożonych dysfunkcją, które są związane z realizacją
programów aktywności w lokalnej społeczności oraz z przygotowaniem do wyboru zawodu.
Strategie ukierunkowane na zmienianie środowiska szkolnego i klasowego
zakładają zmiany w funkcjonowaniu uczniów i nauczycieli. Zalicza się do nich
m.in. współpracę szkoły z lokalną społecznością w planowaniu i realizacji programu
działań profilaktycznych, formułowanie jednoznacznych przepisów szkolnych, jasny system nagród i sankcji, ogólnoszkolne kampanie dotyczące obowiązujących
w szkole norm dotyczących środków odurzających i przemocy.
Strategie ukierunkowane na zmienianie społeczności lokalnej wiążą skuteczność profilaktyki szkolnej z działaniami obejmującymi społeczność lokalną. Dotyczą promowania i wzmacniania przepisów społecznych ograniczających dostępność
do środków odurzających i niebezpiecznych przedmiotów oraz ogólnospołecznych
kampanii informacyjnych na rzecz społecznych norm odnoszących się do używania przez młodzież środków odurzających i stosowania przemocy.

Podstawy formalnoprawne profilaktyki szkolnej
Wyniki wielu badań (Ostaszewski 2014, 2017, 2019) wskazują, że szkoła jako
składnik środowiska społecznego jest istotnym czynnikiem wielu zachowań ryzykownych młodzieży. Pozytywny klimat szkoły, przy kontrolowaniu innych ważnych
wpływów środowiskowych i cech indywidualnych, wiąże się z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem takich zachowań, jak używanie substancji psychoaktywnych, wagary, przemoc, wykroczenia
i przestępstwa, systematyczne dokuczanie, a także ryzykownych zachowań seksualnych. Świadczy to o znaczących możliwościach szkoły w ochronie młodzieży
przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Profilaktyka prowadzona w szkole
może kompensować niedostatki zabiegów wychowawczych oraz pełnić funkcję
korygującą negatywne wpływy rówieśnicze.
(s. 45–59)  51
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Działania profilaktyczne realizowane w szkole są określone w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Wynika on koncepcji pracy szkoły opartej
na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.
Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zawarte są w:
— Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr
78, poz. 483 ze zm.),
— Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
— ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215 ze zm.),
— ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327 ze zm.),
— ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (UPO) (tekst jedn.: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1082),
— ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),
— ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U.
z 2019 r. poz. 852 ze zm.),
— ustawie z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze
zm.),.
— rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
6 sierpnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1449),
— podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa przyjętych
do realizacji w określonym roku szkolnym,
— wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią COVID-19,
— statucie szkoły.
Treści Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły.
Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie rozumiane jest jako
wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianie i uzupełnianie przez
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3 UPO).
52  (s. 45–59)

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – konteksty społeczne, szkolne…

Do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej
kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24 UPO) wpisane zostały cele, zadania wychowawczo-profilaktyczne i treści wychowawcze, które powinny być uwzględniane odpowiednio w programach kształcenia i podczas realizacji zajęć z wychowawcą.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie
wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka,
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych
(art. 26 UPO) i innych problemów występujących w środowisku szkolnym. Diagnozę przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik
szkoły. Tworzone w wyniku diagnozy treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. W opracowaniu programu warto również wykorzystać Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Jak
wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania,
profilaktyki i zdrowia psychicznego (Grzelak, Żyro 2021).
Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany jest przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 2 UPO). Jeżeli rada rodziców
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
wówczas program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Obowiązuje on do czasu uchwalenia programu przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 3 UPO).
Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania, określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których
uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach tego programu wszyscy nauczyciele mają obowiązek kształtowania postaw społecznych uczniów oraz respektowania norm społecznych,
przestrzegania praw dziecka i praw człowieka. Sposób i zakres wykonywania zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa szczegółowo statut szkoły
(art. 98 UPO).
Podstawowym celem realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Szerokie ujęcie programu profilaktyki
dotyczące problemów zdrowotnych, behawioralnych i środowiskowych przedstawia Jerzy Mellibruda (1998). Określa te działania terminem profilaktyka problemowa. Słusznie zwraca uwagę na cel programów profilaktycznych, który związany
jest nie tylko z zapobieganiem uzależnieniom chemicznym, ale również z zapobieganiem inicjacji psychotropowej oraz innym zjawiskom i zachowaniom szkodliwym w wieku rozwojowym. Marek Dziewiecki (2021) proponuje integralny
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model profilaktyki problematycznych zachowań i uzależnień. W jego perspektywie
chodzi o zapobieganie wszelkim szkodliwym zachowaniom zaburzającym rozwój
dzieci i młodzieży. Nie oznacza to zapobiegania problemom jednocześnie, ale koncentrując się w danym momencie na jakimś specyficznym zagrożeniu (np. nikotyna,
alkohol, narkotyk, nieodpowiedzialna inicjacja seksualna, choroby weneryczne i AIDS,
pornografia, przestępczość, przemoc, demoralizacja, telewizja, Internet, hazard, itd.)
w sposób świadomy i konsekwentny wspomagamy oddziaływania z innych obszarów
profilaktyki i wychowania (Dziewiecki 2021, s. 49–50). Intencjonalny charakter
profilaktyki szkolnej pozwala na ukierunkowanie działań na cele zgodne z celami
wychowania.

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
w profilaktyce szkolnej
W literaturze naukowej wskazuje się wiele czynników chroniących młodzież
(Hawkins i wsp. 1992; Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk 2011; Wójcik 2009), które
warto wykorzystać dla wzmocnienia działań profilaktycznych. Czynniki te porządkuje Krzysztof Wojcieszek (2019, s. 37) zaliczając do nich:
a) pozytywną więź i dobre relacje z rodzicami (więź i monitoring rodzicielski),
b) sukces szkolny w postaci dobrych wyników w nauce, rozwój aktywnych zainteresowań (w tym sportowych i artystycznych),
c) rozwój duchowy – aktywne życie religijne, zdolność do interioryzacji norm
moralnych i wartości duchowych,
d) rozwijanie więzi ze środowiskiem społecznym (system wartości, patriotyzm),
e) aktywne działanie w konstruktywnej grupie rówieśniczej (np. harcerstwo, oaza),
f) rozwój umiejętności psychospołecznych (kompetencje komunikacyjne, asertywność).
Dobre relacje z rodzicami i korzystny styl wychowawczy w rodzinie jest ważnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi (Pilgrim i wsp.
2006; Okulicz-Kozaryn i wsp. 2014). Młodzi ludzie na ogół cenią rodzinę. Wskazują na to wyniki badań hierarchii wartości młodzieży, która sytuuje miłość i życie rodzinne na czele lub na wysokich pozycjach tej hierarchii (Cieciuch 2007;
Ryk 2004; Kawczyńska-Butrym 2011). W badaniach przeprowadzonych w Polsce
w 2017 roku rodzina uznana była za ważną i uzyskała ponad 90-procentowe
poparcie (Marody 2019, s. 122). Z kolei doświadczanie sukcesów szkolnych z zapewnieniem uczniowi wsparcia pedagogicznego w rozwoju i korzystnego klimatu
towarzyszącego nauczaniu-uczeniu się jest czynnikiem powodującym redukcję poziomu zachowań ryzykownych (Ostaszewski 2017; Benner i wsp. 2013; Wojcieszek 2019). Podobnie znaczący w profilaktyce jest czynnik religijny (Malczewski
2017) oraz „zakorzenienie” młodzieży w społeczności lokalnej i budowanie moc54  (s. 45–59)
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nej tożsamości kulturowej. Szczególne znaczenie jako czynnik chroniący ma patriotyzm młodzieży (Wray-Lake i wsp. 2012). Ważna jest też aktywność społeczna
połączona z wysokim poziomem kompetencji komunikacyjnych i asertywnością.
Dużego znaczenia nabiera umiejętność krytycznego selekcjonowania informacji
medialnych, ich oceny i niwelowania przepaści między liczbą informacji a ich
rozumieniem i ewaluacją (Szempruch 2012, s. 65).
Coraz częściej młodzi ludzie narażeni są na groźne zjawiska z obszaru patologii społecznej, będące efektem przekształcania dotychczasowych i tworzenia
się nowych standardów życia jednostkowego i społecznego. Niewątpliwym zagrożeniem jest nadużywanie środków psychoaktywnych, agresja, zachowania przestępcze i dewiacyjne (por. Urban 2002; Sołtysiak 2005; McWhirter i wsp. 2005).
Przemiany rodziny, takie jak np. wzrost liczby konkubinatów, samotnego rodzicielstwa i kohabitacji odbijają się negatywnie na poziomie zachowań ryzykownych
dzieci. Więcej problemów pojawia się także w rodzinach zrekonstruowanych (Kliszek 2019), co niepokoi w związku z podwyższaniem się wskaźnika rozwodów
(Szukalski 2016).
Niepokojąca jest również dynamika, a także stale obniżająca się granica wieku
osób dopuszczających się zachowań ryzykownych. Częściej zachowania takie dotyczą młodych ludzi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych niż z rodzin prawidłowo
funkcjonujących. Przejawia je wiele dzieci pochodzących z rodzin z uzależnieniem
i przemocą w (Grzegorzewska, Cierpiałkowska 2015; Wojcieszek 2016). Okazuje
się, że około 25% młodych ludzi wychowujących się w rodzinach z problemem
alkoholowym kontynuuje uzależnienie od alkoholu, a ok. 50–60% kontynuuje uzależnienie od nikotyny (Suwała 2010). Obserwuje się także wysoki odsetek zaburzeń psychicznych. Zjawiska te stają się podstawowymi wyzwaniami współczesnej
profilaktyki.
Obecnie wiele nowych zagrożeń generuje trwająca pandemia Covid-19 oraz
związana z nią izolacja społeczna. Doprowadziła ona do znaczącego osłabienia
kondycji psychicznej, emocjonalnej i rozwojowej młodych ludzi oraz sukcesywnego
jej pogarszania. Jest to groźny czynnik sprzyjający wzrostowi zachowań ryzykownych. Niezbędna jest więc potrzeba objęcia dzieci i młodzieży specjalistycznym
wsparciem profilaktycznym, a także aktywizacja dostępnych sieci wsparcia, takich
jak nauczyciele, rówieśnicy, rodzina, specjaliści zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Podsumowanie
Zachowania ryzykowne młodzieży stały się obecnie dużym wyzwaniem, wymagającym wzmacniania działań profilaktycznych, których skuteczność związana
jest z zachowaniami ryzykownymi osób dorosłych i normami panującymi w środowisku społecznym szkoły. Powiązania działań profilaktycznych skierowanych do
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młodzieży z działaniami skierowanymi do rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego ma szanse na osiąganie dobrych efektów. Angażowanie się szkoły w promowanie ograniczania zachowań ryzykownych w środowisku połączone powinno
być z wzmacnianiem zasięgu czynników chroniących w środowisku i w samej
szkole. Działania profilaktyczne powinny być dostosowane do poziomu rozwoju
młodych ludzi i zdiagnozowanych potrzeb środowiskowych. W szkołach należy
stosować wiele strategii profilaktycznych skupiających się na likwidowaniu lub
ograniczaniu czynników mogących zaburzyć czy zdezorganizować zdrowe życie
dzieci i młodzieży.
Kluczową rolę w profilaktyce zachowań ryzykownych w szkole odgrywają
nauczyciele i szkolni specjaliści. Na jakość i skuteczność działań profilaktycznych
wpływa współpraca szkoły z rodzicami i otoczeniem społecznym. Czynne uczestnictwo rodziców i nauczycieli w pracy nad zmianą własnego zachowania i relacji
z dziećmi daje szansę na pozytywne wyniki w zakresie profilaktyki. Stosowanie
programów angażujących szkołę, rodziców i społeczność lokalną okazuje się skuteczne, także w nasilających się zagrożeniach samobójstw wśród młodzieży i przemocy rówieśniczej (Wojcieszek, Porzak 2019, s. 173–174).
Niezwykle trudno jest stworzyć otoczenie, w którym młodzież nie będzie miała kontaktów z zagrożeniami i sytuacjami z zakresu patologii społecznych. Jednym
ze sposobów ograniczenia bądź wyeliminowania owych problemów jest realizowanie profilaktyki społecznej i indywidualnej.

Abstract
Key words:
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Więziennictwo w Królestwie Polskim
w 1. połowie XIX w.
ze szczególnym uwzględnieniem
Kodeksu Karzącego z 1818 roku
Abstrakt: Charakterystyce poddano myśl teoretyczną i praktyczne rozwiązania w systemie
(ach) penitencjarnych od XVI do I poł. XIX w. Szczegółowo omówiono Kodeks Karzący
z 1818 r. w Królestwie Polskim, który zawiera szereg intersujących informacji z historycznego,
prawnego i pedagogicznego punktu widzenia oraz pozwala na zagłębienie ówczesnej myśli
i pragmatyki w zakresie istoty, rodzajów i znaczenia kary pozbawienia wolności oraz zasad
na których miała się odbywać resocjalizacja osadzonych.
Słowa kluczowe: więziennictwo, system celkowy, penitencjaryzm, Kodeks Karzący.

Geneza i rozwój zakładów poprawczych i więziennictwa
w epoce nowożytnej do 1. połowy XIX w.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pierwsze zakłady o charakterze
wychowawczo-poprawczym powstały XVI-wiecznej Europie (Bridewell, Amsterdam). Ich twórcy, opierając się na ideałach (humanizm) epoki renesansu, a nade
wszystko na poglądach pedagogicznych i filozoficznych Jana Ludwika Vivesa czy
Erazma z Rotterdamu, starali się przeciwdziałać różnorodnym patologiom społecz(s. 61–79)  61
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nym, w tym demoralizacji oraz przestępczości pośród dzieci i młodzieży. Placówki
te miały charakter domów pracy przymusowej (łac. domus correctionis, ang. house of correction) i były nastawione zasadniczo na przynoszenie dochodów. Czynnik zatrudnienia rzesz sierot i biedoty w tym włóczęgów, prostytutek i próżniaków
i osób wchodzących w konflikt z prawem był kluczowy, zaś wychowanie polegające na poprawie charakteru w duchu religijnym czy też nauczanie zajmowały drugoplanowe miejsce. (Kalinowski 2005, s. 23). Brytyjskie doświadczenia okazały się
na tyle inspirujące, że zakłady zwane z czasem jako bridevells, stopniowo rozpowszechniały się w sąsiednich Niderlandach i innych częściach Europy. Wyczerpująca praca fizyczna wiązała się na ogół z niskimi rezultatami pracy wychowawczej
i dydaktycznej w placówkach poprawczych (Czapów, Jedlewski, 1971). Pracowano
w trudnych warunkach, najczęściej przy tkactwie, w warsztatach i przy obróbce
drewna. Umieszczanie w domu poprawczym odbywało się z postanowienia sądu
lub na mocy decyzji administracyjnych a także z woli najbliższej rodziny. W Amsterdamie (1595) dokonano na początku XVII w. rozdzielenia dorosłych więźniów
od nieletnich przestępców. Uruchomiono też osobny obiekt dla dziewcząt (Sellin,
1946, s. 61, 92). Początkowo prowadzono zajęcia z zakresu nauki czytania i pisania, potem zrezygnowano z edukacji z wyłączeniem nauki katechizmu. Czas
pobytu w zakładzie amsterdamskim określał sąd na corocznej sesji odbywanej
w domu poprawy. Kolejne placówki, których prototypem były angielskie bridewells uruchomiono w Bremie (1609), Lubece (1613) oraz w Hamburgu (1622).
W hamburskiej placówce przeprowadzono selekcję więźniów opartą na kryterium
wykolejenia społecznego (1629). W 1629 r. powstał gdański zakład poprawczy.
Na północy Europy zakłady tego typu powstawały często w miastach hanzeatyckich. Pobyt w domu poprawy w percepcji społecznej traktowany był z abominacją.
(Rabinowicz, 1933, s. 11).
W XVII i XVIII miał miejsce dalszy rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych i poprawczych. Ich organizacją zajmowali się protestanci (F.J. Spener i A. H.
Francke) oraz Kościół katolicki, reprezentowany m.in. przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (siostry szarytki). W początkach XVIII w.
powstało kilka nowych zakładów i poprawczych karnych na terenie Italii. Przebywający w nich więźniowie w porze dziennej zajęci byli pracą, nocą umieszczani
byli w osobnych celach. Odosobnienie stało się swoistym czynnikiem poprawy
moralnej. Idea ta (prototyp systemu celkowego) zyskała z czasem wielu zwolenników, szczególnie od czasu, gdy tematyka kary pozbawienia wolności stała się
przedmiotem pism myślicieli oświecenia. Imperatyw humanitarnego i sprawiedliwego traktowania więźniów – przebywających na ogół w strasznych warunkach
higienicznych – przyświecał wszystkim reformatorom. O potrzebie reorganizacji
więziennictwa wypowiadali się brytyjscy kwakrowie i koła purytańskie reprezentowane przez filantropa Johna Howarda (1726–1790). Howard, zwany też „ojcem
więziennictwa”, odwoływał się do doświadczeń holenderskich (domów poprawy
i więzienia w Gandawie założonego w 1775 r.). Za kluczowe uznał (m.in.): trak62  (s. 61–79)

Więziennictwo w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX w. …

towanie przestępstwa i przestępcy w kategoriach poprawy a nie represji. Środkiem
do tego miała być edukacja religijno-moralna oraz kształtowanie zamiłowania do
pracy. Wprowadzano elementy progresji polegającej np. na skróceniu kary za dobre sprawowanie się. Swoimi publikacjami Howard zainteresował opinię publiczną sprawą potrzeby zmian warunków bytowych i higienicznych w więzieniach.
(Howard 1777, 1789).
Obok Howarda własne, intersujące postulaty przedstawił brytyjski prawnik
i ekonomista Jeremiasz Bentham (1748–1832), piszący o prewencyjnej roli kary
pozbawienia wolności i znaczenia poprawy charakteru przestępcy. Bentham postulował zakładanie zróżnicowanych więzień dla skazanych czasowo, dożywotnio
i dla dłużników. Sprzeciwiał się robotom publicznym i pracy przymusowej więźniów. Uważał, że za pracę należy się godziwe wynagrodzenie i nie może być wykonywana pod przymusem. Podstawowym środkiem poprawy w jego koncepcji,
prócz odosobnienia i pracy, było nauczanie. (Bentham 1958). Bentham opracował
nowoczesny model okrągłego więzienia (panoptyk), w którym wszystkie cele były widoczne dla personelu więziennego z centralnego miejsca. Do rozważań tego
uczonego odwoływano się m.in. w Królestwie Polskim w projekcie Ksawerego
Potockiego. (Potocki 1819).
W literaturze naukowej przyjmuje się, że system celkowy konstytuował się
w praktyce i teorii od XVII w. (prace Jeana Mabillona oraz Filippo Franciego).
Systemu ten miał zastosowanie również w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii
(1790) pod wpływem doktryny kwakrów, odwołującej się do dobroczynnych wpływów samotności połączonej z pracą i nauką moralną. W latach 30.–40. XIX w.
większość więzień amerykańskich funkcjonowała już w tym systemie, bądź też
w jego zmodyfikowanej formule (system auburnski). Oba systemy zostały przeszczepione na grunt europejski przy czym pierwszeństwo przyznano modelowi pensylwańskiemu. XIX-wieczna myśl penitencjarna była już dosyć dobrze rozwinięta.
Kierunki reformatorskie w więziennictwie, czego wymownym przykładem są oba
modele amerykańskie były dziełem teoretyków a przede wszystkim jednak praktyków. (Rabinowicz 1933, s. 33 i n.). Schyłek systemu celkowego nastąpił w początkach XX w. o czym przesądziły m.in. postanowienia międzynarodowego kongresu
penitencjarystów w Kolonii (1912).
W Rzeczypospolitej za pierwszy Dom Poprawy (domus correctionis) uznaje
się gdańską placówkę (1629), wzorowaną na zakładach zachodnioeuropejskich.
Wprowadzono odosobnienie więźniów w osobnych celach w porze nocnej a także,
w zależności od konkretnego przypadku, za dnia. Na wzór hamburski dokonano
selekcji wśród nieletnich przestępców. Poprawą charakteru zajmował się pastor
i jeden nauczyciel (Czerwiec 1958).
W 1629 r. rozpoczął działalność sierociniec prowadzony przez Bractwo św.
Benona w Warszawie. (Grochowski 1990, s. 15), gdzie wprowadzano nadzór,
kształcenie i przysposobienie zawodowe względem chłopców pochodzących z polskich i niemieckich rodzin mieszczańskich. Funkcjonowanie sierocińca regulowały
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przywileje królewskie (Zygmunta III i jego syna Władysława IV Wazy) (Walczakiewicz 1898, s. 10).
W drugiej poł. XVII w. na terenie Rzeczypospolitej starano się, wzorem Francji, organizować państwowy nadzór nad placówkami opiekuńczymi. Znalazło to
odzwierciedlenie w konstytucji sejmowej z 1672 r., jednakże plany te nie zostały zwieńczone powodzeniem do końca I Rzeczypospolitej. W Polsce działalnością dobroczynną zajmowały się, zgodnie ze średniowieczną tradycją, instytucje
kościelne (klasztory, zakony, duchowieństwo świeckie), ludzie dobrej woli oraz
samorządy miejskie. (Kulbaka 2012, s. 53). W XVII i XVIII w. chwalebne karty
w zakresie opieki nad potrzebującymi zapisali Bonifratrzy a następnie Redemptoryści. Bonifratrzy w 1730 r. stanęli na czele domu poprawy (cuchthaus), utworzonego na mocy decyzji ks. Adama Franciszka Rostkowskiego przy sierocińcu
Bractwa św. Benona. Dom poprawy, wzorowany na rozwiązaniach holenderskich,
przeznaczony był dla „krnąbrnych, swawolnych, zalotnych, niewiernych, pijanic,
próżniaków”. (Tomasik 1976, s. 70–72). Obowiązywał w nim przymus pracy i wychowanie w duchu religijno-moralnym. Przewinienia skutkowaly ograniczeniem
racji żywnościowych, nakazem milczenia, wreszcie możliwością kar cielesnych,
zamknięciem w lochu, itd. W 1771 r. placówkę tę przejął Magistrat Starej Warszawy a program nauczania zyskał uznanie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność
domu poprawy wspierał król Stanisław August Poniatowski. Największe sukcesy
w pracy pedagogicznej były dziełem Morawianina ks. Klemensa Hofbauera (Dworzaka), stawajacego na przygotowanie zawodowe i uspołecznienie wychowanków.
Do tradycji sierocińca Bractwa św. Benona i redemptorystów nawiązywał w I poł.
XIX w. Fryderyk Skarbek. (Skarbek, 1937; Mysłakowski 2009). Drugi warszawski
sierociniec prowadził ks. Piotr Gabriel Baudouin, spowiednik Sióstr Miłosierdzia.
Placówkę tę od połowy XVIII w. do czasów współczesnych określa się, jako Szpital
Dzieciątka Jezus.
Problematyka więziennictwa, w tym roli jaką odgrywali w niej nieletni przestępcy, od czasów oświecenia nabierała nowego rozpędu. Zamiany dotychczasowego (represyjnego) modelu więziennictwa na poprawczy domagali się filozofowie
i działacze oświatowi, w tym m.in. ks. Hugo Kołłątaj i marszałek Stanisław Lubomirski. Lubomirski był założycielem w 1767 r. więzienia marszałkowskiego przy
ul. Mostowej w Warszawie dla 65 więźniów. Wraz z trzecim rozbiorem więzienie
marszałkowskie przerwało swą działalność (Pawlak 1997).
W 1782 r. rozpoczęło działalność także więzienie w Kamieńcu Podolskim dla
ok. 200 więźniów. Warto przypomnieć, że w połowie lat 70. XVIII w. w Polsce
zniesiona została kara śmierci stosowana za uprawianie czarów (sic!). Ostatni
proces „czarownic” – przeprowadzony przez lokalnego szlachcica – na ziemiach
polskich odbył się w pierwszych latach rządów króla Poniatowskiego w rejonie
Ostrzeszowa.
Próby reformy polskiego prawa były dziełem Andrzeja Zamoyskiego i Józefa
Wybickiego (Zbiór praw sądowych). Przewidywano, iż dzieci do lat 12. nie poniosą
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żadnej odpowiedzialności karnej. Warunkową odpowiedzialność karną przesuwano aż do 18 r. życia. Projekt zakładał badanie stanu umysłowego oraz motywów
popełnienia przestępstwa. Nieletnich nie można było skazywać na karę śmierci,
chyba, że dopuścili się zbrodni na rodzicach lub dziadkach. W pozostałych przypadkach planowano umieszczanie ich w zakładach poprawczych lub skazywani
byli na kary finansowe. Projekt nowelizacji prawa z 1778 r. został odrzucony
przez Sejm w 1780 r. (Smoleński 1901).
Z inicjatywy króla Stanisława A. Poniatowskiego w 1791 r. powołano tzw.
Deputację, która nawiązała do projektu Kodeksu Zamoyskiego. W królewskim Kodeksie planowano uruchomienie nowoczesnych zakładów śledczych i karnych
z podziałem na płeć i charakter przestępstwa. W tych działaniach wspierali króla
wybitni prawnicy, m.in. Józef Wybicki i Józef Szymanowski. Kara pozbawienia
wolności została przez nich potraktowana jako instrument poprawy charakteru.
Niestety prace w tym zakresie przerwał III rozbiór Polski. (Lipiński 2008, s. 240;
Borowski 1938, s. 61).
Polskie próby reform legislacyjnych opierały się na filozofii oświecenia, w tym
teoretycznych rozważań Niemca Paula Feuerbacha (1775–1833) i kodeksie toskańskim Cesarego Bonesany di Beccarii (1738–1794), autora książki O przestępstwach
i karach (1767). (Beccaria 1959). W ocenie badaczy polsko-litewskie ustawodawstwo z I Rzeczypospolitej cechowało się dużym humanitaryzmem, gdyż pozbawione było prawnych elementów okrucieństwa, także wobec psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie. W Polsce stosowano „karę wieży” na którą
mogli być skazani nawet uprzywilejowani członkowie stanu szlacheckiego. Podczas
odbywania tej kary, trwającej do 1 roku i 6 tygodni, mogli przyjmować krewnych
i otrzymywać dodatkowe racje żywnościowe. Do schyłku XVIII w. aktualne były
przepisy prawa z czasów króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Jana Olbrachta (XV
w.) i Zygmunta Starego (XVI w.). (Urban, Stanik 2008).
Różne działania podejmowane w okresie oświecenia na rzecz unowocześnienia systemu penitencjarnego znalazły podatny grunt do dalszego rozwoju
w wieku XIX. System celkowy uzupełniały placówki nowego typu o charakterze
poprawczym, zwane przytułkami oraz koloniami a także reformatoriami. Zakłady
te powstawały z inicjatywy kościołów, ludzi dobrej woli, a z biegiem czasu coraz
częściej z ramienia instytucji państwowych. Potrzebę opieki na rzecz sierot, dzieci
moralnie zaniedbanych i wchodzących w konflikty z prawem zgłaszał Jan Henryk
Pestalozzi (1746–1827), zwany „ojcem szkoły ludowej” i „przyjacielem ludzkości”.
Jego pisma i praca wychowawcza stały się natchnieniem dla wielu orędowników
pomocy społecznej, także na ziemiach polskich, poszukujących nowych form opieki wyzbytej z przymusu i karności. (Pestalozzi 1972; Osterlof 1910). W duchu
pedagogiki Pestalozziego działali – Filip E. von Fellenberg, Henryk Wicher a na
gruncie polskim Mirosław Nakwaski, autor dzieła Études sur les dirers systémes
péninentiaires et projet d’un Congres International en Suisse (1860). Elementy
systemu progresywnego kształtowały się wśród więźniów zsyłanych przez Albion
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do Australii. Teoretyczne ramy tego systemu były dziełem Aleksandra Maconochie
(1787–1860), autora pracy Przestępstwo i kara z połowy XIX w. z czasem na kontynencie europejskim ufundowano szereg nowoczesnych placówek poprawczych
zorganizowanych w formie wspomnianych kolonii rolniczych i systemu rodzinnego.
Od XIX w. powszechniejszy stawał się pogląd, że kara nie powinna mieć
znamion zemsty. Wpływ na to miał rozwój badań naukowych w zakresie nauk
społecznych, w tym pedagogiki, psychologii i psychiatrii, socjologii. Rosło przekonanie, że deprawacja charakteru jest problemem złożonym, zakorzenionym
w czynnikach rodzinnych i środowiskowych, jest związana z genotypem jednostki. Niemałe sukcesy w pracy wychowawczej były dziełem ks. Bosko i Salezjanów
działających w duchu miłości bliźniego i systemu prewencyjnego (zapobiegawczego). (Cian 2001; Chrobak 2008).
W latach 20.–30. XIX w. pojawiły się nowe, bardziej liberalne prądy penitencjarne. Ich istotę stanowiło przekonanie o potrzebie zindywidualizowania kary
pozbawienia wolności w teorii i praktyce. Najwybitniejszym rzecznikiem tego poglądu był paryski adwokat Karol Lucas (1803–1899), autor rozprawy: Du système
pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier (1827).
Lucas, opierając się na statystykach przestępczości, stwierdził, że przestępczość
wynika przede wszystkim z zaniedbań i biedy a skuteczność wymiaru sprawiedliwości jest warunkuje szybkość jej wyegzekwowania. Kara miała być instrumentem
prewencji i poprawy konkretnego przestępcy. Myśli te rozwinął w kolejnych swoich pracach: De système pénitentiare en Europe et aux États-Unis (1830) oraz De
la réforme des prisons et de la théorie d’emprisonnement (1836). (za: Rabinowicz,
s. 47–48; Barczyk, Barczyk 1999).
Od połowy stulecia problematyką więziennictwa zajmowano się w ramach
nowo powstających towarzystw penitencjarnych oraz pierwszych międzynarodowych kongresów: frankfurckiego (1846) i brukselskiego (1847), również z udziałem Polaków. Ustalenia owych kongresów przyznały pierwszeństwo systemowi
celkowemu, choć jak napomniano od połowy XIX w. swoich zwolenników zyskiwał system progresywny. Jego egzemplifikację stanowiły zakłady w: Horn pod
Hamburgiem (1833), Mettrey k. Tours (1839), w holenderskim Rijssel (1852), na
obszarze Belgii od lat 40. XIX w., Stanów Zjednoczonych (Elmira w stanie Nowy
Jork), zorganizowany w latach 70. XIX w. i inne.

Rozwój myśli penitencjarnej na ziemiach polskich
po upadku państwa (Księstwo Warszawskie
i Królestwo Polskie do połowy XIX w.)
W kilkunastoletnim okresie pomiędzy upadkiem I Rzeczypospolitej (1795)
a ustanowieniem Księstwa Warszawskiego (1807) sprawy więziennictwa znalazły
się w gestii państw zaborczych, które zaprowadzały własne prawo karne i orga66  (s. 61–79)
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nizację sądownictwa na zagarniętych terenach. (Bardach, Leśnodorski, Pietrzak
1994). Utworzenie przez Napoleona Księstwa Warszawskiego (1807) zaowocowało działaniami na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości. W Księstwie Warszawskim powstał projekt ordynacji więziennej: Urządzenie więzień krajowych z lat
1809–1810 (Śliwowski 1978, s. 55). Dekretem z 18 stycznia 1812 r. powołano
specjalną komisję, której zadaniem było przygotowanie projektów procedury kryminalnej, prawa kryminalnego, organizacji sądów kryminalnych i więzień. Projektowi temu, będącemu świadectwem postępowej polskiej myśli penitencjarnej,
patronował minister sprawiedliwości. Kluczowym wskaźnikiem przyświecającym
reformatorom był „zamiar poprawy”, „względy ludzkości” i „odzwyczajenie od
próżniactwa”. Upadek Księstwa nie pozwolił na ulepszenie systemu więziennictwa, w którym dostrzec można szereg intersujących postulatów dotyczących np.
wznoszenia nowoczesnych gmachów więziennych i ich otoczenia (tereny zielone)
(Askenazy 1929, s. 416.).
Projekt reformy więziennictwa w Księstwie Warszawskim wyszedł spod pióra
Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1841). Przebywając na emigracji w Stanach
Zjednoczonych zapoznał się z pensylwańskim modelem penitencjarnym. Pierwszy
jego memoriał zaginął lecz idee reformy, które postulował odnajdujemy w broszurze: O więzieniach publicznych, czyli domach pokuty (1818). Poprawę przestępcy
uznał za kamień węgielny całego systemu penitencjarnego, w którym kluczowe
znaczenie miała (m.in.): segregacja więźniów z rozeznaniem stopnia ich zepsucia moralnego, uwzględnienie wieku, oddziaływanie wychowawcze, czynnik pracy i szansa na przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie. Stanowczo
sprzeciwiał się hańbiącej pracy więźniów i zakuwania ich w kajdany. Poznanie
więźniów zasadzało się na szczegółowych danych zebranych przez sąd i administrację więzienną. Praca miała obywać się w zupełnym milczeniu. W poglądzie
tym zbliżał się do systemu auburnskiego. Przed personelem więziennym stawiał
wysokie wymagania i kwalifikacje etyczne. (za: Senkowska 1961, s. 24–26). Ze
wskazówek Niemcewicza korzystał w swojej rozprawie o więziennictwie Józef
Pawlikowski, adiutant Tadeusza Kościuszki. Również Pawlikowski przypisuje prawu
karnemu walory wychowawcze w społeczeństwie i wpływ czynnika środowiskowego na kształtowanie charakteru sprawcy. Wzorem Monteskiusza głosił prymat
kar łagodnych nad surowymi, stanowczo sprzeciwiał się też karom cielesnym.
(Rostworowski 1956, s. 72 in). Projekty reformy więziennictwa przedstawili także:
Aleksander Kożuchowski i Józef Haller (Kożuchowski 1925).
Kolejne projekty reform systemu penitencjarnego opracowano w Królestwie Polskim, ustanowionym na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. Jeden
z pierwszych projektów wyszedł z pod pióra Ksawerego Potockiego i nosił tytuł.:
Projekt ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych
w Królestwie (1819). Rok później ukazały się Uwagi do tegoż Projektu (Śliwowski
1958, s. 48–50). Jeszcze wyraźniej niż u Niemcewicza podkreślono rolę pracy, pojmowanej jako „największe dobro w życiu ludzkim”, która miała być zaprowadzona
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w warsztatach i rękodzielnictwie więziennym. Roboty publiczne zarezerwowane
były za najcięższe przestępstwa i zbrodnie. Odosobnienie więźniów uznano za
korzystne ale tylko w określonym okresie czasu, gdyż niejednokrotnie skutkowało
ono chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Potocki od służby więziennej domagał się postaw humanitarnych i godnego obchodzenia się z więźniami. W Projekcie
mówi się także o potrzebie edukacji elementarnej i wychowania religijnego (Potocki 1819, s. 19). Postulował też, aby czynnikiem zachęcającym do poprawy była
możliwość opuszczenia więzienia przed czasem. Sprzeciwiał się rozluźnianiu dyscypliny za dobre zachowanie więźnia podczas odsiadywania kary. (Potocki 1819,
s. 25). Zwracał także uwagę na kwestie higieniczne i zasady żywienia więźniów.
Domagał się, aby kontrole administracji więzienia prowadzone były regularnie
przez urzędników zewnętrznych. W Projekcie zastosowano adekwatność kary do
winy, różnicowanie kar ze względu na rodzaj przestępstwa i stopień demoralizacji, konieczność odseparowania więźniów z uwzględnieniem ich wieku, płci oraz
charakteru przestępstwa. Mowa była również o konieczności zachowania warunków higienicznych, zakaz kar cielesnych i zajęć poniżających godność więźniów,
potrzebę zapewnienia pracy i ćwiczeń fizycznych, ocenę pracy resocjalizacyjnej
i prognozę działań postpenitencjarnych. Potocki nie był zatwardziałym entuzjastą
systemu celkowego. Proponował, aby w celach przebywało od 2 do 4 więźniów.
(Moldenhawer 1866). Ksawery Potocki był głównym twórcą przepisów wchodzących w skład Kodeksu Karzącego z 1818 r.
Najwybitniejszym i najbardziej zapisanym w pamięci potomnych był jednak
Fryderyk Skarbek (1792–1866), ekonomista, wykładowca akademicki, członek
instytucji rządowych i inspektor więziennictwa oraz wybitny działacz społeczny
i filantrop. Odnosząc się do poglądów Potockiego sprzeciwiał się powierzaniu
aprowizacji więzień w żywność nadzorcy zakładu, co według niego prowadziło
za zaniedbań i nadużyć. Uważał, że więzienie winno służyć poprawie osadzonych
a nie ich pohańbieniu – piętnowanie poprzez urągający godności ludzkiej wygląd
czy ubiór, zakuwanie w kajdany, etc. Na Forum Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk wygłosił w 1822 r. referat: O poprawie moralnej winowajców w więzieniach. (Skarbek 1822, s. 170–199). Skarbek nie rezygnował z systemu celkowego
wierząc w dobrodziejstwo samotności dla kształtowania postaw i charakteru więźnia. Warto zauważyć, iż Skarbek warunkował dopuszczenie więźniów do pracy
dopiero po pewnym okresie przejściowym spędzonym przez każdego osadzonego
w samotności. Mocny akcent kładł na wychowanie przez pracę i naukę moralności
(Czerwiec 1958). Prezdstawił autorski i kompleksowy program działań naprawczych. (Skarbek 1830; 1837). Wskazywał m.in. na potrzebę dogłębnego poznania charakteru i skłonności przestępcy, pochodzenie, dobór kadry wychowawczej,
zainteresowanie społeczeństwa problemem demoralizacji dzieci i młodzieży. Pisał
o roli profilaktyki, wychowania w duchu poszanowania pracy a także o sprawach
przysposobienia zawodowego i zatrudnienia więźniów w więzieniach i zakładach
wychowawczych. (Raś, s. 33). Uwagi Skarbka zostały dostrzeżone na szczeblu
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rządowym oraz w Królewskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (TPN). Na polecenie
władz administracyjnych dokonał inspekcji więzień w Królestwie Polskim. Skutkiem tego w zakładach wprowadzono szereg zmian. Zniesiono zakaz rozmów
więźniów podczas pracy, zakazano kar cielesnych, organizowano warsztaty rzemieślnicze. Skarbek domagał się zakładania szkół przywięziennych dla młodocianych. Jego postawa i poglądy resocjalizacyjne opierały się na poszanowaniu
godności i humanitarnym podejściu do każdego człowieka, uwzględnienia przekonań religijnych i różnic wynikających z płci (Walczakiewicz 1898).
U schyłku lat 20. XIX w. Skarbek podjął współpracę z ministrem spraw wewnętrznych Tadeuszem Mostowskim. Owocem tej współpracy była wizytacja więzień niemieckich, francuskich i holenderskich przeprowadzona przez Skarbka.
Swoje spostrzeżenia na temat stanu więziennictwa w tych krajach, uzupełnione
o inspekcję polskich placówek, zawarł w rozprawie: Zdanie sprawy z podróży po
niektórych Krajach Europy z polecenia rządu odbytej w zamiarze zwiedzenia zakładów dla ubogich i więzień (1830). (za: Raś, 2006). W dowód zasług Skarbek został mianowany referendarzem stanu Królestwa Polskiego. Udało mu się usprawnić
aprowizację więzień w żywność i ulepszyć ich stan higieniczny. Dobrze się stało,
że swoją działalność mógł kontynuować po upadku powstania listopadowego. Z
jego inicjatywy zaprowadzono w więzieniach warsztaty. Rozbudowano i zmodernizowano szereg więzień. W 1836 r. w Sieradzu wzniesiono jedyne w Królestwie
więzienie typu auburnskiego liczące 200 pojedynczych cel. W warszawskim więzieniu (1835) istniało 204 cele w tym 180 pojedynczych, w Siedlcach (1844) zorganizowano 117 cel, w Kaliszu – 102 cele, zaś w Płocku (1846) – 113 cel. (Raś,
2006, s. 20). U schyłku 1830 r., wspólnie z Stanisławem Jachowiczem uruchomił
zakład poprawczy (Instytut Mokotowski). (Niedole dziecięce, 1882)
W latach 40. Skarbek opublikował kolejne prace, tym razem w języku francuskim. Były to: Considération générales sur le meilleur régime de prisons (1842) oraz
rozprawę pt. Idées générales sur la législation pénale dans ses rapports avec le système pénitentiaire (1847). (Skarbek 1842; 1848). W pierwszej pracy omawiał rolę
więziennictwa w aspekcie kary, izolacji i środka poprawy. Przestępców podzielił
działających z „przekonania” i „przypadkowych”. Pierwszych uważał za nienadających się do poprawy. Czynnikiem, który mógł ich powstrzymać przed przestępstwem było jego ocenie widmo nieuchronności kary. System celkowy uznawał za
dobry ale twierdził też, że „sama cela nie stanowi systemu” a wysiłki na rzecz
poprawy więźnia nie zawsze bywają skuteczne. Za sukces uznawał już ochronę
więźniów przed dalszą deprawacją. W drugim dziele trafnie zauważał, że ustawodawstwo, którego celem jest rola odstraszania i karania, nie nadąża za duchem
czasów i systemami penitencjarnymi. Prawo w jego ocenie pozostawało nieczułe
na etiologię przestępstw, czynniki psychospołeczne i inne uwarunkowania. Twierdził, że wymiar kary powinien być wprost proporcjonalny do stopnia zepsucia
moralnego przestępcy, w mniejszym stopniu uzależniał ją od rodzaju wykroczeń
i przestępstw. Proponował podział więźniów na kategorie w zależności od ze(s. 61–79)  69
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psucia moralnego mając jednakże na uwadze cel nadrzędny, jakim była poprawa
charakteru. Więźniowie nie rokujący poprawy mieli być wykluczeni (czasowo lub
całkowicie) ze społeczeństwa. Teoretyczne i praktyczne doświadczenia w zawiadywaniu więziennictwem były referowane przez Skarbka w ramach kongresu penitencjarnego we Frankfurcie nad Menem (1846). (Haytler, 1935).

Ustawodawstwo penitencjarne
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
oraz działalność placówek w praktyce do połowy XIX w.
W Królestwie Polskim w 1818 r. wprowadzono pierwszy w historii prawa
polskiego Kodeks Karzący. Mniej więcej w tym samym okresie podobne kodeksy
zostały zaprowadzone w: Bawarii (1810, Neapolu (1819), Parmie (1820), Hiszpanii (1822), w Państwie Kościelnym (1832), Grecji (1834), W Saksonii (1835),
Piemoncie (1839) i w Rosji (1845). (za: Senkowska, s. 62). Kodeks z 1818 r.
zastąpił pruskie i austriackie ustawodawstwo karne występujące na terenie Polski w okresie porozbiorowym a także w okresie Księstwa Warszawskiego. Kodeks
z 1818 r. wzorowano na austriackich rozwiązaniach prawnych z pierwszej dekady
XIX w. (Hube 1830).
Nadzorem nad więzieniami, domami poprawy, szpitalami a także zwalczaniem żebractwa i włóczęgostwa zajmowała się Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji. Resort Spraw Wewnętrznych dążył do usprawnienia systemu
więziennictwa podejmując współpracę czołowymi teoretykami penitencjarnymi
w tamtym czasie, w tym z: Romualdem Hube, Aleksandrem Kożuchowskim, Mirosławem Nakwaskim a także wspomnianym Ksawerym Potockim i Fryderykiem
Skarbkiem. W sprawozdaniu Wydziału Sprawiedliwości z 1816 r. zanotowano:
„Więzienia w naszym kraju tylu burzami skołatanym, jeszcze nie otrzymały tego
urządzenia, jakiego ludzkość i dobro społeczeństwa wymaga […]. Nie są dotąd
opatrzone w oddziały podług podziałów występków i zbrodni. Ten niedostatek
wiedzie za sobą we względzie rodzaju występków niesłuszne w karze porównanie, a we względzie moralnym widoczną szkodliwość” (Obraz Królestwa Polskiego,
1984, s. 45). Komisja rekomendowała potrzebę zakładania fabryk w więzieniach
i zatrudnienia obok skazanych także oczekujących na wyrok. Krytycznie oceniono
nagminne wykorzystywanie więźniów do robót publicznych. W chęcińskim więzieniu skazani pracowali w „fabryce marmuru”, w Brześciu Kujawskim w „rękodzielni płótna”, w Warszawie zajmowali się wyrobem m.in. sukna i butów (Obraz
Królestwa Polskiego, 1984, s. 234). W więzieniach przebywało w tym czasie ok.
2–3 tys. więźniów i liczbowo stan ten utrzymywał się na podobnym poziomie do
końca lat 20. XIX w. Najczęstszą przyczyną pozbawienia wolności były kradzieże.
Częstym procederem w pierwszych latach Królestwa były ucieczki więźniów, zazwyczaj w trakcie robót publicznych. Tłumaczono to niedostatecznym nadzorem
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nad więźniami spowodowanym zbyt małymi zasobami ludzkimi (Obraz Królestwa
Polskiego, 1984, s. 144, 201, 317).
W Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego (1818) wprowadzono podział przestępstw na: główne (zbrodnie), poprawcze (orzekane za występki i wykroczenia)
oraz policyjne. Za zbrodnie groziła kara śmierci, kara ciężkiego więzienia lub
więzienia warownego (od 10 do 20 lat) i ciężkiego od 3 do 10 lat. Skazani na
więzienie warowne traktowani byli bardzo surowo, nosili ciężkie kajdany, często
byli słabo odziani i tak samo źle karmieni. Nosili ogolone głowy, spali bez posłania i używano ich do prac „najprzykrzejszych”. Istniała możliwość dodatkowego
zaostrzenia kary poprzez piętnowanie na ciele lub pręgierz. W więzieniu ciężkim
stosowano niemalże ten sam katalog kar przy czym kajdany były nieco lżejsze.
Skazani mieli prawo do jednej ciepłej strawy (ale nie mięsnej) w ciągu dnia
(Senkowska 1961, s. 69–72). Kary poprawcze obejmowały pobyt w domu poprawy (od 8 dni do 3 lat), areszt publiczny (od 8 dni do 3 lat), nałożenie grzywny
(do 2. tys. zł), kara cielesna od 16 do 120 razów. Kary policyjne opierały się na
grzywnach do 40 zł, areszcie policyjnym lub domowym do 8 dni oraz chłoście (do
16 razów). Wszystkie tego typu placówki cechował niski stan techniczny i sanitarno-higieniczny (Kaczyńska 1982; Raś 2011, s. 51). Skazani na karę pozbawienia wolności tracili całkowicie lub częściowo prawa publiczne i prywatnoprawne.
Z więzieniem dożywotnim łączyła się śmierć cywilna (pozbawienie praw politycznych, zaszczytów, praw i urzędów). Podobne skutki niosła kara czasowa więzienia
warownego przy czym prawa cywilne zawieszano na okres odbywania kary, prawa
polityczne na czas dwa razy dłuższy. Równie surowe były kary poprawcze skoro
pobyt w domu poprawy był tożsamy z utratą praw i urzędów publicznych na zawsze. Większość przebywających w areszcie publicznym miała zawieszone prawa
publiczne i polityczne na czas obywania kary (Senkowska 1961, s. 80).
W Projekcie kodeksu postepowania karnego polskiego podług planu przez Komisję Rządową Sprawiedliwości poprawionego i zatwierdzonego, a na posiedzeniu
Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu w dniu 10 maja 1820 r. przyjętego – zalecano
humanitarne obchodzenie się z więźniami w tzw. „domach badania”, którzy mieli
być (w miarę możliwości) umieszczani oddzielnie, nie wolno ich było zakuwać
w kajdany. Kary dyscyplinarne (cięższa praca, odosobnienie, kilkudniowy post,
związanie) ferował sąd. Z listy kar skreślono chłostę, której nie stosowano także
za odmowę zeznań.
System więziennictwa w Królestwie został sprecyzowany w instrukcji z 17
września 1823 r., złożonej z 117 art., w których mowa jest m.in. o: administracji
i urządzeniu więzienia, obowiązkach służby więziennej, zachowaniu się więźniów,
karach, ewidencji i statystyce więźniów, rewizjach więzień, higienie i wyżywieniu więźniów. Bezpośredni nadzór nad więzieniem sprawował nadzorca (termin
wprowadzono w 1823 r.), zwany w okresie wcześniejszym intendentem, inspektorem czy też dozorcą. Nadzorcy wyznaczono funkcję urzędnika państwowego
i prywatnego dostawcy (żywności, opału, odzieży) dla więźniów. Największe po(s. 61–79)  71
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le do nadużyć, trudne do weryfikacji, stanowiło zaopatrzenie w żywność. Cały
personel więzienny składał przysięgę na wierność względem władz wierzchnich.
Jako, że spoczywała na nim odpowiedzialność materialna zobowiązany był także
do złożenia zabezpieczenia finansowego (w gotówce lub na hipotece). Nadzorca
zobowiązany był do stałego pobytu w gmachu więziennym poza szczególnymi
wypadkami o których decydowały komisje wojewódzkie. W praktyce oznaczało
to, że jego miejscem zamieszkania było więzienie, którym zawiadywał. Stałą powinnością dozorcy było prowadzenie stałej i rzetelnej ewidencji i kontroli stanu
powierzonych mu więźniów. Musiał stosować się literalnie do decyzji sądów w zakresie „zwolnień i obostrzeń”, których nie mógł dobrowolnie stosować. Zakazane
było przetrzymywanie więźniów po zakończeniu kary. Więźniowie mieli prawo
do skarg, kierowanych do władz administracyjnych i sądowych z czego skrzętnie
korzystali. W przepisach z 1823 r. względem dozorców nie sprecyzowano żadnych
kwalifikacji zawodowych, ani też moralnych. Prace w tym zakresie podejmowano
w latach 40. i 50. XIX w. (Senkowska 1961, s. 92–96, 101).
Kodeks z 1818 r. i inne zarządzenia wydane w latach 20. XIX w. zawierały
wytyczne w jaki sposób ma być urządzone więzienie. I tak skazani na więzienie
warowne mieli mieć „łoże z samych tarcic, beż żadnego innego posłania” (art. 31),
skazani na więzienie ciężkie łoże „na słomie, bez żadnego innego posłania” (art.
32). W więzieniach poprawczych wprowadzono posłania wyposażone w siennik
i koce (art. 216). Z inicjatywy Skarbka w 1829 r. zastosowano płócienne pokrycie
prycz pokrytych dotąd jedynie słomą (rodzaj siennika). Wzorem rozwiązań, które
zaobserwowano na Zachodzie Europy podjęto próby zastąpienia prycz łóżkami
przytwierdzonymi do ścian (hangematami) (Skarbek 1878, s. 218–220). Przepisy
więzienne nakazywały, aby temperatura w celach wynosiła 12 stopni (zimą). Cele
więzienne nie mogły być oświetlane po zmroku. W zakresie higieny wprowadzono
przepis nakazujący dwukrotne odświeżenie cel w ciągu roku (bielenie). Mycie podług obywało się raz na trzy miesiące (sic!). Okna mogły być otwierane jedynie
w porze letniej, zimą zaś stosowano wykadzanie octowe lub jałowcem. Więźniów
zobowiązano do codziennego mycia się, czesania i czyszczenia zębów a także
stałej dbałości o odzież. Każdego dnia wymieniano im bieliznę. Więźniowie nie
mogli mieć długich paznokci, nosili krótko ostrzyżone włosy i brody. W latach
30., z racji organizowania warsztatów tkackich i rzemieślniczych w więzieniach,
golono więźniom brody i wąsy (Senkowska 1961, s. 103–105).
Więźniowie żywieni byli „strawą skarbową” i zakazane było ich dokarmianie.
Śniadanie wydawano latem o godz. 5., zimą o godzinie 7., obiad zaś o godz. 12.
Jedynym napojem była woda. Drobiazgowy jadłospis określały przepisy a wszelkie odstępstwa wymagały zgody władz zwierzchnich. W czasie postu przysługiwała więźniom porcja chleba i wody, jedynie raz dziennie o godz. 12. Posiłki
przygotowywano w więzieniach a kucharze rekrutowali się z samych więźniów.
Co ciekawe przepisy zalecały stosowanie kuchni parowych i gotowanie tzw. zup
rumfordzkich, składających się z jarzyn oraz niewielkich porcji mięsa, najczęściej
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różnych odpadków. Każdemu więźniowi przysługiwała miska i drewniane łyżki.
Wszystkie więzienia posiadały pewną rezerwę żywnościową. Nie ulega jednak wątpliwości, że żywienie więźniów było głodowe, co wynikało z zarządzeń i było sutkiem rozlicznych nadużyć personelu (Śliwowski 1956, s. i n.). Zmiany na lepsze
wprowadzano bardzo opieszale i były widoczne bardziej od lat 40. XIX w., w tym
dotyczyło to ciepłej strawy na śniadanie i na obiad (Kaczyńska 1982).
W więzieniach zapewniona była, przynajmniej formalnie, opieka lekarska
świadczona przez lekarza i felczera. Jeśli personel nie zgłaszał chorób to i tak
lekarz zobowiązany był do trzykrotnej wizytacji więzienia w tygodniu. W przypadku stwierdzenia choroby lekarz miał obowiązek codziennego wizytowania
więźniów, decydował o kierowaniu chorych do lazaretu, opiniował czy skazany
może pracować czy też zdatny jest do otrzymania kary cielesnej. Na czas choroby
i rekonwalescencji chorym przysługiwała tzw. porcja lazaretowa a ciepłe potrawy otrzymywali dwa razy dziennie. Lekarstwa stosowane w leczeniu podlegały
również reglamentacji i dopuszczano tylko te, które znajdowały się w wykazie.
W końcu lat 30. XIX w., celem polepszenia zdrowia więźniów, wprowadzono
obowiązkowe spacery więźniów w obrębie więzień w różnym wymiarze czasu,
najczęściej od pół godziny do godziny kilka razy w tygodniu (Senkowska 1957,
s. 259–266).
System więziennictwa w Królestwie Polskim gwarantował poszanowanie
wyznań religijnych. Instrukcja z 1823 r. zabraniała przymuszania więźniów do
spożywania posiłków z powodów religijnych. Zezwalano na udzielanie posług religijnych w zależności od woli więźniów i rodzaju wyznania. Obecność osób duchowych w więzieniu traktowano w kategoriach poprawy osadzonych ale przepisy
nie nadawały wychowaniu moralnemu szczególnej wagi.
Kodeks z 1818 r. traktował pracę więźniów jako jeden z elementów dolegliwości kary pozbawienia wolności. Skazani na więzienia warowne, ciężkie i poprawcze używani byli do prac „najprzykrzejszych” zarówno wewnątrz jak i poza
więzieniem. Prewencyjnie zakuwano ich do taczek. Do lat 30. XIX w. praca więźniów odciążała skarb państwa. Pracowali przy budowie dróg, zaś w Warszawie
przy budowie bulwaru wiślanego. Przed 1818 r. więźniom należała się część wynagrodzenia za pracę. W 1819 r. zrezygnowano z tego rozwiązania. Od 1823 r.
o pracy więźniów decydował sąd. Duża część więźniów pozostawała bez pracy,
zwłaszcza kobiet. Efekt tego nie był da nich korzystny z powodu braku ruchu
i świeżego powietrza. Traktowanie pracy, jako czynnika wychowawczego więźniów
usilnie propagował Skarbek. Kwestia ta była przedmiotem wielu regulacji, także
w 1832 r. i w latach następnych kiedy coraz częściej mówiło się o roli fabryk
i warsztatów więziennych, traktowanych jako element zajęcia i poprawy charakteru więźniów. Więźniowie – zgodnie z ideą systemu celkowego – nie mogli komunikować się ze sobą podczas pracy. Od 1832 r. więźniowie zatrudniani byli przy
wznoszeniu warszawskiej Cytadeli. Szczegółowy katalog robót został sporządzony
w 1850 r., po wprowadzeniu w Królestwie Polskim Kodeksu Kar Głównych i Opie(s. 61–79)  73
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kuńczych (1847) (Sójka-Zielińska 2005). Więźniowie każdorazowo zobowiązani
byli do zachowania regulaminu. Za każde wykroczenie przewidziane były konsekwencje. Personel nie mógł spoufalać się z więźniami, ani też znęcać się nad
nimi. Przepisy z lat 20. XIX w. wprowadzały karę trzydniowego postu z powodu
kłótni i 6-dniowego, jeśli doszło do niej ponownie. Rozmowy między więźniami
karano siedmiodniową izolacją. Za przechowywanie noża czy innych niebezpiecznych narzędzi stosowano karę kajdan na ręce lub nogi i ograniczeniem racji żywnościowych. Kary przewidziane były za handel i zamianę rzeczy. Więzień, który
stawiał opór i zachowywał się złośliwie otrzymywał podwajaną karę. Piętnowano
lenistwo i niedbałość w pracy.
Zagadnienie edukacji więziennej miało zawsze drugoplanowy charakter. Nauczanie pisania i czytania nie było stosowane w więzieniach Królestwa z wyjątkiem szkółki utworzonej przez Skarbka w warszawskim więzieniu karnym i tak
było aż do 1850 r., gdy powstała druga tego typu szkółka w więzieniu kieleckim
dla chłopców od 11 do 14 lat. Ponadto urządzono tam szkółkę niedzielną dla
dorosłych więźniów, w której odbywała się nauka czytania i pisania po polsku
i rosyjsku, rachunków oraz religii i moralności. W 1853 r. władze rządowe wydały osobne regulacje w kwestii nauczania więźniów w zakresie szkółek dla małoletnich i szkółek niedzielnych. Dopuszczono do nauczania nauczycieli ze szkół
powszechnych (wcześniej byli to tylko więźniowie). Prócz nauki przedmiotowej
uczono rzemiosł. (Senkowska 1961, s. 144–145). Wyuczenie zawodu było ze
wszech miar pożyteczne, gdyż poza walorami wychowawczymi stwarzało możliwość uczciwego bytowania i zarobkowania na wolności.
Kodeks z 1818 r. wykluczał możliwość stosowania chłosty, jako kary dodatkowej. Dopuszczano ją jako formę zamiany z karą pozbawienia wolności. Rozwiązanie to podyktowane było rzecz jasna względami ekonomicznymi przy czym
przyjęto, iż jedno uderzenie rózgą jest równoznaczne z dniem pozbawienia wolności dla mężczyzn i dwoma dniami dla kobiet. Górną granicę kary określono na
120 uderzeń przy max. 30 razach miesięcznie. Karę tę wykonywano w obrębie
murów więziennych. Prawo dopuszczało stosowanie kar cielesnych względem podpalaczy i złodziei. W połowie 1825 r. znowelizowano przepis dopuszczający publiczne wykonywanie kary chłosty na podpalaczach (Senkowska 1961, s. 77–78).
Analiza publikacji i dokumentów dotyczących zagadnień więziennictwa z Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej uprawnia do stwierdzenia, że prawodawcy
liczyli się z głosem wspomnianych teoretyków oraz w jakimś zakresie z opinią
publiczną skłaniająca się do łagodzenia kar w tym względzie.
W Kodeksie z 1818 r. przyjęto, że młodociani do lat 12 podlegają „karceniu
domowemu”. Wobec młodocianych w wieku od 15 do 18 lat stosowano pełną
odpowiedzialność karną, jeśli działali z rozeznaniem swego czynu. W Instrukcji
z 1823 r. pisano, że „Wiek także przy umieszczaniu razem więźniów na względzie
mieć potrzeba: szczególniej więźniów małoletnich, nie mających 15 lat, z dorosłymi zbrodniarzami mieszać nie należy, dla uniknięcia ich zepsucia”. Niemniej nie
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mówiono o jakichkolwiek formach oddziaływania wychowawczego na więźniów
nawet w przypadku kapelana więziennego, który sprawował posługę religijną (Kaczyńska 1982; Raś 2011, s. 51).
Wato dodać, iż w 1818 r. wprowadzono instytucję dozoru policyjnego wobec
więźniów, którzy szli na wolność. Dozór nie mógł być dłuższy od kary obytej
w więzieniu. Listy osób objętych dozorem posiadali urzędnicy, w tym prezydenci,
burmistrzowie i wójtowie. Osoby poddane dozorowi mieli obowiązek zgłaszania
się do władz policyjnych z informacją dotyczącą ich sytuacji finansowej i zarobkowej. Za brak zajęcia i próżniactwo wymierzano karę policyjną i wyznaczano
kolejny termin do znalezienia pracy.
Przed wybuchem powstania listopadowego podjęto ożywioną dyskusję i kolejne próby reformy więziennictwa w aspekcie złagodzenia kary więzienia warownego, ciężkiego i domów poprawy. Starano się odchodzić od drobiazgowych
regulaminów oraz kar (Dzierożyński 1830, s. 385). Działania te nie zostały
zwieńczone powodzeniem. Przedmiotem rozważań ustawodawców była m.in. rola kar cielesnych, mających szerokie zastosowanie w prawie państw zaborczych.
W 1829 r. z inicjatywy Skarbka Rada Administracyjna przychyliła się do wybudowania w Warszawie więzienia śledczego przy ul. Pawiej (Pawiak). Budowę nowego więzienia zakończono ostatecznie w 1835 r. Zaprowadzono w nim system
celkowy i był to pierwszy tego typu przypadek w Europie na którym wzorowali
się m.in. Anglicy (Pentonville). Pawiak składał się z trzech skrzydeł przy czym
środkowa część zarezerwowana była na sale posiedzeń sądu i lokale administracji więziennej. Pomysł i organizację więzienia śledczego doceniono podczas kongresu penitencjarnego we Frankfurcie nad Menem (1878) (Skarbek 1878, s. 223
i n.). Na wniosek Skarbka zainicjowano przygotowania do uruchomienia więzień
śledczych w całym Królestwie Polskim. Więziennictwo Królestwa oparte na 16 zakładach karnych opierało się na systemie celkowym. Jedynie w Sieradzu (1836)
zaprowadzono model auburnski i była to trzecia w kolejności tego typu placówka
w Europie (po Genewie i Lozannie).
Reasumując należałoby podkreślić, że Kodeks Karzący stanowił element odrębności ustrojowej Królestwa od Rosji, przynajmniej przez kilkanaście lat w dobie
konstytucyjnej do powstania listopadowego. Zmiany w prawie Królestwa wywołane upadkiem listopadowej insurekcji z 1830 r. miały na celu – w zamyśle caratu
– unifikację Królestwa z Rosją. Represje polityczne po 1831 r. były szczególnie
uciążliwe. Ich symbolem stały się zsyłki w głąb Imperium Romanowów i do rot
aresztanckich. Stosowano praktyki nieznane we wcześniejszym ustawodawstwie
polskim. Regulacje w tym względzie zawierał Statut organiczny z 1832 r. i ostatecznie Kodeks kar głównych i poprawczych (1847), będący niemalże kopią rosyjskiego ustawodawstwa z 1845 r. (Markiewicz 2006). Rosyjskie ustawodawstwo
karne poddano kodyfikacji stosunkowo późno, gdyż dopiero w latach 30. XX w.
Kara pozbawienia wolności odgrywała w nim drugorzędną rolę zaś pierwszoplanowe znaczenie nadano pracy przymusowej (roty aresztanckie, domy poprawy,
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domy robocze). W stosunku do ludności nieuprzywilejowanej (poza szlachtą) powszechnie stosowano kary cielesne (Mogilnicki 1907).
Kodeks, który wszedł w życie 1 stycznia 1848 r. wyróżniał kary główne (za
przestępstwa) i poprawcze (za wykroczenia). Kary główne obejmowały dożywotnie lub czasowe zesłanie do pracy w kopalniach, do twierdz, zakładów fabrycznych, zesłanie na Syberię lub w inne regiony Rosji. W carskim ustawodawstwie
często i chętnie korzystano z kary chłosty (od 40 do 200 razów), a karę tę można
było wykonywać także publicznie. Skazani na kary główne tracili prawa obywatelskie a ich majątek ulegał konfiskacie. (Mogilnicki 1907, s. 315). Procesy polityczne i prześladowania oraz konfiskaty majątków szlacheckich stały się okrutnym
i jednocześnie skutecznym elementem rusyfikacji od lat 30. XIX w. Kary poprawcze przewidywały m.in. przymus osiedlenia się we wskazanym przez sąd miejscu,
roboty przymusowe w rotach aresztanckich, czasowe zamknięcie w areszcie, domu poprawy lub w twierdzy, nagany i kary finansowe oraz służbę wojskowa (25
lat). Dom roboczy i areszt zastępowała kara chłosty. Zaprowadzenie rosyjskiego
Kodeksu w Królestwie Polskim stanowiło niewątpliwie krok wstecz w porównaniu
z polską myślą i praktyką więziennictwa. Warto zauważyć, że pomimo nasilającej się rusyfikacji uwzględniono w nim okoliczności łagodzące wobec nieletnich.
W niektórych więzieniach Królestwa Polskiego podjęto próby separowania nieletnich od dorosłych i organizowania dla nich nauczania.
Po klęsce powstania styczniowego (1863–64) wprowadzono kolejną, mającą
jak poprzednio polityczne konotacje, reformę więziennictwa w Królestwie Polskim.
Zgodnie z literą prawa istniały: więzienia śledcze, domy poprawy, więzienia poprawcze, więzienia ciężkie, więzienia przesyłkowe oraz areszty i przytułki. Wbrew
przepisom nieletni osadzeni byli często z dorosłymi przestępcami (Mogilnicki
1925, s. 303).
Pomimo licznych, nie zawsze korzystnych uwarunkowań (politycznych, społecznych, ekonomicznych), które towarzyszyły funkcjonowaniu więziennictwa
w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. należałoby podkreślić, że – w porównaniu z zaborem pruskim czy austriackim, gdzie system więziennictwa i zakłady
poprawcze pozostawały w całkowitej gestii władz zaborczych i miały represyjny
charakter – na obszarze zaboru rosyjskiego wprowadzono szereg postępowych
rozwiązań związanych z więziennictwem. Jak starano się dowieść istniejące wówczas placówki resocjalizacyjne prowadziły niemal w 100% działalność w systemie
celkowym, będącym pierwszą w dziejach propozycją pracy z osadzonymi w więzieniach. Symbolem drugiego systemu (progresywnego) stał się zakład poprawczy
w Studzieńcu k. Skierniewic (1876), którego działalność przypadła na drugą połowę XIX w. Jego twórcami byli działacze społeczni i oświatowi zrzeszeni w ramach
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Omówienie działalności
tego zakładu i innych placówek wychowawczo-poprawczych wykracza poza ramy
niniejszego artykułu.
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Poradnictwo zawodowe (poradnictwo kariery)
dla adolescentów
– kontekst pracy resocjalizacyjnej
Abstrakt: Etap adolescencji wiąże się na normatywnym kryzysem poszukiwania tożsamości.
Ważną barierę rozwojową tego okresu stanowi niezdolność do obrania tożsamości zawodowej, która decyduje o możliwości punktualnego wejścia w krąg zadań i odpowiedzialności,
w rozwiniętej fazie dorosłości. Wewnętrzny kryzys tożsamości młodego człowieka, którego
komponentem jest wybór orientacji życiowej wraz z projektami kształceniowymi i zawodowymi przebiega w określonych warunkach socjalizacyjnych. W tekście przedstawiono wybrane
aspekty kształtowania tożsamości zawodowej i budowania kapitału kariery w okresie dorastania w ramach socjalizacji do pracy zachodzącej w rodzinie i szkole. Wskazano na konsekwencje zaburzeń socjalizacji do pracy w tych środowiskach, mogące prowadzić między innymi do
przypadkowości dokonywanych wyborów zawodowych, utrwalania się postaw indeferentnych
wobec pracy, chronicznej bezdecyzyjności na rynku pracy, w konsekwencji zaś do marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Rolę czynnika wspomagającego wobec potencjalnych problemów związanych z kształtowaniem tożsamości zawodowej i budowaniem kapitału kariery na etapie adolescencji stanowić
może poradnictwo zawodowe, którego obecność jest istotna w ramach pomyślnie przebiegającej socjalizacji, a szczególnego znaczenia nabiera w ramach procesów resocjalizacyjnych.
Zaprezentowano nowy paradygmat tego poradnictwa obecny w literaturze pod nazwą poradnictwa kariery. Odnosi się on do dynamicznego procesu wielokrotnie w ciągu życia dokonywanych i zmienianych wyborów karierowych, bazujących na pogłębionej autodiagnozie własnych
zasobów, znajomości rynku pracy, do konfrontowania człowieka z wieloma pożądanymi rolami
społecznymi, budowania jego odpowiedzialności za własne życie i aktywnego pomnażania
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swojego kapitału kariery. Szczególnie trudna sytuacja życiowa adolescentów ze środowisk
defaworyzowanych wymaga aby poradnictwo zawodowe (poradnictwo kariery) nie miało charakteru izolowanych działań, ale było elastycznie łączone ze zróżnicowanymi oddziaływaniami
psychopedagogicznymi, w tym interwencją kryzysową, pracą terapeutyczną i pracą socjalną.
Słowa kluczowe: poradnictwo zawodowe/poradnictwo kariery, adolescencja, tożsamość zawodowa, kapitał kariery, socjalizacja do pracy, zaburzona socjalizacja.

Praca, kariera zawodowa w cyklu życia człowieka
– uwagi wprowadzające
O pracy człowieka możemy mówić w aspekcie zjawisk makrospołecznych
zwianych z funkcjonowaniem rynku pracy. Przede wszystkim jest ona jednak
w wymiarze personalnym celową aktywnością jednostki podejmowaną w toku jej
rozwoju Myślimy o niej często głównie przez pryzmat zaspakajania potrzeb jednostki, w tym przede wszystkim potrzeb materialnych. Jest ona jednak aktywnością o znacznie szerszym znaczeniu, bowiem obok sfery życia rodzinnego to
właśnie praca i związane z nią doświadczenia konstruują „karierę” społecznych
związków człowieka i przyczyniają się do przekształcania jego tożsamości. Praca
jest wyznacznikiem stylu życia jednostki i uzyskiwanej pozycji społecznej, w perspektywie indywidualnej wyznacza bieg życia edukacyjno-zawodowego, stanowi
źródło życiowej satysfakcji vs niezadowolenia. Kategoria pracy i przygotowania do
jej podejmowania organizuje biografię jednostki, stanowi składową personalnego
rozwoju zawodowego.
Tradycyjne koncepcje rozwoju zawodowego, spośród których bodaj najbardziej
znaną stworzył Super (1957, 1984, 1990) opisują specyfikę relacji między jednostką a światem społeczno-zawodowym w kontekście rozwoju jednostki w przestrzeni
życiowej, którą zagospodarowuje sześć głównych ról społecznych pełnionych przez
jednostkę, która w zależności od wieku, nadaje jej różne znaczenia – rola dziecka, ucznia, wypoczywającego, pracownika, obywatela, osoby prowadzącej dom.
Role te przenikają się, uzupełniają, wypierają wzajemnie w cyklu życia człowieka, w procesach nieustannych tranzycji między nimi. Aktywność zawodowa jest
dla wielu ludzi głównym czynnikiem organizującym osobowość. Zdaniem Supera
proces rozwoju zawodowego wiąże się przede wszystkim z kształtowaniem i realizacją zawodowych obrazów własnej osoby. To specyficzny proces syntezy i kompromisu, w którym koncepcja siebie jest wynikiem wzajemnego oddziaływania
czynników dziedzicznych, doświadczeń związanych z kształceniem, społecznego
treningu, w ramach którego środowisko społeczne stwarza jednostce możliwości
obserwacji i odgrywania ról oraz uzyskiwania informacji zwrotnej odnośnie do
oceny ich realizacji. Super, bazując na strukturze faz życia, traktuje rozwój zawodowy jako element szerszych zadań życiowych jednostki i przywołuje kolejne
stadia rozwoju kariery zawodowej, tj. stadium wzrastania (dzieciństwo), stadium
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eksploracji (adolescencja), zajmowania pozycji (wczesna dorosłość), konsolidacji
(średnia dorosłość) oraz stadium wycofywania się (późna dorosłość – starość)
(Super 1984, 1990; Smart, Peterson 1997; Guichard, Huteau 2005; Paszkowska-Rogacz 2003; Wiatrowski 2009). Rozwój zawodowy ma zatem charakter całożyciowy, podobnie jak socjalizacja do pracy, która rozpoczyna się już na etapie
pierwotnej socjalizacji rodzinnej, następnie dokonuje się w instytucjach edukacyjnych, by w dalszej perspektywie odbywać się w środowisku pracy.
Wielość pojawiających się wyzwań rynkowych zasadniczo zmienia bieg życia
zawodowego jednostek i kształt ich karier zawodowych1, pozbawiając je często
zwłaszcza w okresie dorosłości – liniowego charakteru (wielość cyklów, sekwencji doświadczeń karierowych, perturbacje w ich przebiegu, dyfuzyjność i wielokierunkowość aktywności zawodowej), wymagania rynkowe rosną, a jednostkom
coraz trudniej się w nich odnaleźć. Punktem wyjścia do rozwoju kariery jest etap
edukacyjnego przygotowania do niej i jej planowania, co jest wynikiem procesów
zachodzących w okresie dorastania. To w czasie adolescencji (dorastania) zaczyna
się kształtować tożsamość zawodowa jednostki, a akumulowany kapitał kariery
stanowi podstawę dokonywanych wyborów, podejmowanych decyzji edukacyjnych
i zawodowych.

Kształtowanie tożsamości zawodowej i kapitału kariery
w okresie dorastania w toku socjalizacji do pracy
Pasaż od etapu dzieciństwa do dorosłości związany ze stopniowym uzyskiwaniem przez młodego człowieka statusu niezależności w poszczególnych sferach funkcjonowania kierunkuje biografię jednostki w pełnym cyklu dorosłości
(Erikson 1989, 1997; Tyszkowa (red.) 1988; Hurrelmann 1994; Harwas-Napierała, Trempała (red.) 2003; Musiał 2007; Brzezińska, Ziółkowska, Appelt 2016).
Faza dorastania skoncentrowana jest wokół specjalizacyjnego uczestnictwa społecznego (Modrzewski 2004), którego wymiernym efektem jest zaangażowanie
w proces zdobywania statusu społecznego, a w perspektywie bieżącej wiąże się
z zajmowaniem przejściowych, tymczasowych miejsc w strukturze społecznej. Do
wyznaczania tych miejsc przyczynia się socjalizacja rodzina i szkolna dokonująca
się w ramach edukacji na poszczególnych jej poziomach, w różnych typach szkół.
Definiuje ona zarówno bieżący status ucznia, zakreśla także (w sposób mniej lub
bardziej wiążący np. w zależności od typu szkoły) perspektywę i potencjalne kie1
Karierę zawodową definiuję jako całokształt doświadczeń jednostki związanych z rynkiem pracy,
bieg życia zawodowego człowieka. W takim ujęciu, charakterystycznym dla literatury przedmiotu, pojęcie to nie ma charakteru oceniającego, różni się zatem od potocznego jego rozumienia, w ramach
którego wyznacznikiem karieryb jest awans i prestiż społeczny związany z pełnionymi rolami zawodowymi. Kariera (pojęcie obecne w literaturze anglojęzycznej) jest tożsame z biografią zawodową
(pojęcie częściej pojawiające się w literaturze niemieckojęzycznej).
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runki przyszłego zaangażowania adolescenta na rynku pracy i prowadzi go do etapu stabilizacji w strukturze stratyfikacyjnej. W kontekście psychospołecznym faza
dorastania wiąże się natomiast, z pozyskiwaniem kulturowo wyznaczonej wiedzy
i kształtowaniem dyspozycji psychicznych organizujących osobowość, tożsamość,
habitus (Modrzewski 2004).
Etap adolescencji skoncentrowany jest wokół normatywnego kryzysu poszukiwania tożsamości versus rozproszenia ról (Erikson 1989). Aktywność tego etapu
wiąże się z procesami poszukiwania odpowiedzi na pytanie „kim jestem i kim
chcę być w przyszłości?” To okres wieloletni, u którego początków leżą gwałtowne zmiany fizyczne i fizjologiczne, które powodują zachwianie dotychczasowego
obrazu „ja”, a młody człowiek eksperymentuje wchodząc kolejno w różne role,
pozyskuje zróżnicowane doświadczenia zmierzające do samookreślenia (lub dyfuzji ról i rozproszenia tożsamości). Poszukiwanie odpowiedzi na centralne pytanie
etapu adolescencji o siebie w perspektywie teraźniejszej i przyszłej, definiujące
tożsamość młodego człowieka wiąże poszczególne wymiary cyklu jego życia (wymiar rodzinny, edukacyjno-zawodowy, wolnoczasowy), stwarzając mu warunki do
odgrywania szeregu zróżnicowanych ról społecznych. Poczucie własnej tożsamości,
to wynik całego życiowego doświadczenia, które to poczucie integruje w spójną
całość, zogniskowaną wokół jednolitego zbioru wartości.
Instytucje społeczne sankcjonują okres poszukiwań tożsamościowych i przyznają dorastającemu prawo do oczekiwania i doświadczania zanim podejmie obowiązki i odpowiedzialność osoby dorosłej. Moratorium psychospołeczne okresu
adolescencji (Erikson 1989) to właśnie zaprogramowane opóźnienie, które dotyczy
zarówno rozwoju osobowości, jak i statusu społecznego, gwarantującego przejściowość i pozostawiającego przestrzeń dla eksperymentowania z różnymi rolami społecznymi bądź za pomocą regresywnych powtórzeń, bądź skokowych antycypacji
odbywających się na skrajnie różnych obszarach, których wewnętrzne sprzeczności
nie są rejestrowane.
Według Marcii (1980; Kroger, Martinussen, Marcia 2010) kształtowanie własnej tożsamości odbywa się w dwóch etapach – eksploracji i podejmowania zobowiązań. Pierwszy wiąże się z poszukiwaniem, doświadczaniem rzeczywistości,
próbowaniem ról. Drugi – z podejmowaniem decyzji i braniem za nie odpowiedzialności. Tożsamość osiągnięta oznacza, że w toku doświadczeń dorastania
obecne jest zarówno eksplorowanie, jak i podejmowanie zobowiązań. Tożsamość
moratoryjna wiąże się z pozostawaniem jednostki w fazie eksploracji, nadana
z kolei – wskazuje, że jednostka nie poszukuje, ale przejmuje nałożone na nią
zobowiązania, rozproszona – kształtuje się gdy nieobecne są obydwie fazy. Luyckx (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2008) wskazywał na większą złożoność tych
procesów – twierdził, że zarówno eksploracja, jak i podjęcie zobowiązania to fazy dwuetapowe, a model kształtowania się tożsamości zawiera w rzeczywistości
cztery przenikające się fazy: na poziomie eksploracji odbywa się ona „wszerz”
i „w głąb”, na etapie podejmowania zobowiązania zaś wiąże się z jego podjęciem
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i identyfikacją z nim. O powodzeniu w przechodzeniu przez etap eksploracji i podejmowania zobowiązań w dużej mierze decydują warunki socjalizacyjne, jakość
społecznego (rodzinnego, szkolnego, na poziomie środowiska lokalnego) otoczenia
młodego człowieka. Można zatem założyć, że wsparcie zewnętrzne vs jego brak
(lub niewłaściwe jego ukierunkowanie) staną się katalizatorami vs inhibitorami
uzyskiwania różnych statusów tożsamości przez adolescenta.
Berzonsky (1992), twierdzi, że struktura Ja kształtuje się w wyniku całożyciowych doświadczeń jednostki (na co wskazywał także Erikson). Stosuje ona różne strategie radzenia sobie w integrowaniu napływających do niej informacji, co
wiąże się z trzema stylami tożsamości – informacyjnym, normatywnym i dyfuzyjno-unikowym (lub szerzej: unikowym i dyfuzyjno-beztroskim, por. Topolewska,
Cieciuch 2012). Informacyjny wiąże się z aktywnością w poszukiwaniu informacji
o sobie i ich akomodacją w struktury tożsamości, normatywny – z obroną istniejących struktur ego przed nowymi informacjami mogącymi obniżać ich spójność,
dyfuzyjny – implikuje unikanie i odraczanie konfrontacji z tworzeniem spójnej
struktury Ja. Mają one uwarunkowania osobowościowe (Topolewska, Mańko
2012), ale doświadczenia pozyskiwane w otoczeniu społecznym są tu z pewnością nie bez znaczenia.
Proces „zamykania przeszłości” i przechodzenie do świata dorosłych, to czas
szeregu wyzwań, z którymi adolescent nie zawsze jest w stanie sobie poradzić,
dlatego też ujawnia się wtedy wiele problemów socjalizacyjno-wychowawczych,
a młodzież szczególnie potrzebuje wsparcia, pomocy i towarzyszenia w procesie
pozyskiwania samodzielności i przejmowania odpowiedzialności za siebie.
W okresie dorastania ujawniają się orientacje życiowe młodzieży, dokonuje
ona wyborów dalszych dróg kształcenia, konstruuje projekty edukacyjno-zawodowe, plany życiowe. Wg Supera (1957, 1984, 1990) adolescent znajduje się w fazie
poszukiwań (exploration stage), która obejmuje okres pomiędzy 15. a 24. rokiem
życia (ramy czasowe należy tu traktować elastycznie). Młody człowiek skupia się
na eksplorowaniu pola zawodowego, krystalizowaniu zainteresowań i preferencji życiowych, dokonywaniu specyfikacji w obrębie grupy zawodów potencjalnie
branych pod uwagę, po to, by ostatecznie wybrać mniej lub bardziej skonkretyzowane pole zawodowe i warianty dróg edukacyjnych do niego prowadzących.
Ważną barierę rozwojową tego okresu stanowi niezdolność do obrania tożsamości zawodowej (a przynajmniej wstępnego ukierunkowania swoich zawodowych wyborów), ponieważ to ona de facto decyduje o możliwości punktualnego
wejścia w krąg zadań i odpowiedzialności, charakteryzujących rozwiniętą fazę
dorosłości. Wewnętrzny kryzys tożsamości młodego człowieka, którego komponentem jest wybór orientacji życiowej wraz z projektami kształceniowymi i zawodowymi, rozgrywa się w określonych warunkach socjalizacyjnych, w ramach których
młody człowiek funkcjonuje.
Środowisko rodzinne z szeregiem impulsów rozwoju lub blokowania potencjału dziecka, później adolescenta, przyczynia się do kształtowania aspiracji
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i oczekiwań edukacyjnych, to ono wzmacnia lub osłabia procesy budowania samooceny dorastającego, stymuluje rozwój i poznawanie przez niego swoich mocnych
i słabych stron, wspiera/blokuje jego tożsamościowe poszukiwania. Hodkinson
i Sparkes (1997) podkreślają, że kultura wytwarzana w środowisku rodzinnym
stanowi rodzaj filtra doświadczeń i przeżyć jednostki, dostarcza swoistej „mapy
znaczeń”, pozwalającej rozumieć świat. Dziecko czerpie wiedzę ze „świadomości
praktycznej” (wiedzy niewyartykułowanej) i ze „świadomości dyskursu” (wiedzy
artykułowanej). Te rodzaje świadomości rozwijają się poprzez schematy, będące
narzędziem zrozumienia własnych doświadczeń. Zestaw schematów konstruuje
nastawienia do siebie i świata, z których z kolei wyłaniają się orientacje życiowe,
postawy, mające wpływ na kształt decyzji dotyczących karier edukacyjno-zawodowych i na sposób ich podejmowania. Socjalizacja rodzinna ma zatem istotne
znaczenie w procesie szeroko pojętego rozwoju zawodowego jednostki.
Ostrowski2 omawiając specyfikę socjalizacji do pracy w polskiej rodzinie
wskazuje na przekaz kulturowy związany z normą obowiązku pracy przekazywaną dzieciom i młodzieży, ze wzorcem pracy służącej utrzymaniu siebie i rodziny,
nagradzaniem pracowitości dzieci i przydzielaniem im obowiązków domowych
(najczęściej drobnych) mających budować ich postawy wobec pracy. W rodzinie
dzieci i młodzież obserwują też stosunek dorosłych jej członków do pracy i obowiązków, wzorce dyferencjacji ról płciowych zarówno w zakresie prac domowych,
jak i w obszarze pracy zawodowej (często w warunkach polskich obserwujemy
utrzymywanie się tradycyjnego podziału na sfery aktywności kobiecej i męskiej).
Przyzwolenie na pracę młodzieży i jej specyfika są często uwarunkowane procesami stratyfikacji społecznej (warstwa społeczna, do której należy rodzina) i strukturą wewnątrzrodzinną. Rachalska (1984) podnosi wagę świadomego wychowania
przez pracę realizowanego przez rodziców wobec dziecka, które z założenia ma
się nauczyć szacunku do pracy i osób ją wykonujących i włączyć pracę do swojego systemu wartości.
Niezwykle ważną rolę w procesie uzyskiwania tożsamości zawodowej i kształtowaniu stosunku wobec pracy odgrywa też szkoła, pełniąca funkcją rozrządową,
najwyraźniej ujawniającą się na poszczególnych progach edukacyjnych. stanowiąca obszar eksplorowania możliwości edukacyjno-zawodowych i budowania przyszłego kapitału kariery, jednocześnie jeden z ważniejszych przekaźników narracji
rynkowej (Piorunek 2018). Rzeczywistość szkolna stanowi źródło intencjonalnie
generowanej wiedzy o świecie społeczno-zawodowym (jawny program instytucji
– programy nauczania, zróżnicowane formy aktywności uczniów służące poznawaniu świata pracy i zawodowych zależności) oraz nośnik informacji dekodowanych
przez uczniów na podstawie przekazu zawartego w ukrytym programie. Poszczególne wymiary edukacji sformalizowanej prowadzonej w szkołach różnych szczebli
2
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i typów, różnie usytuowanych w strukturze społecznej, o różnych stopniach prestiżu, stanowiących szansę na pomyślne lokowanie się na rynku pracy vs. zagrożenie
dla takiej perspektywy związane z bezrobociem, z jednej strony – pozwalają na
określone odzwierciedlenie siebie na tle ustrukturyzowanego otoczenia, z drugiej
zaś strony – aktywnie poczucie tożsamości strukturyzują (Guichard 2001). Szkoła
– tak w wymiarze formalnym, jak i w ramach socjalizacji w grupach rówieśniczych – wpływa na rozumienie i akceptację sytemu podporządkowania, dystansu
wobec władzy, przyczynia się do budowania stosunku wobec systemu oceniania,
który staje się później jednym ze składników środowiska pracy jednostki3.
Na czas tożsamościowego kryzysu, którego doświadcza młody człowiek nakłada się dodatkowo zewnętrzna presja bezalternatywnej konieczności podejmowania
kolejnych edukacyjnych decyzji (rodzących niejednokrotnie określone skutki dla
późniejszego funkcjonowania na rynku pracy), będących efektem sekwencyjności
kształcenia na poszczególnych etapach sytemu oświatowego.
Postrzeganie samych siebie i otaczającego świata kształtowane w toku socjalizacji na etapie dzieciństwa i adolescencji, stanowi podstawę budowania kapitału
kariery jednostki (Bańka 2007) i podejmowania kolejnych decyzji na drodze edukacyjno-zawodowej, umożliwiających partycypację w rynku pracy, doświadczanie
sukcesów i porażek w sferze życia zawodowego. Kapitał ten podlega dynamice
życia jednostki, a jego obiektywne i subiektywne elementy permanentnie są rewitalizowane, wzmacniane, odnawiane, w konkretnym jednak momencie stanową w określonym kształcie podstawę decyzji i działań związanych z wyborem
kierunku kształcenia, przyszłej pracy zawodowej. „Kapitał kariery jest (…) podmiotowym pojęciem odzwierciedlającym w umyśle jednostki diagnozę i prognozę
zakumulowanych zasobów osobowych” (Bańka 2007, s. 72). Nabyte kompetencje,
posiadane zasoby, doświadczenia, jakie jednostka uzyskała w toku edukacji, dotychczasowej pracy, treningu socjalizacyjnego związanego z odgrywaniem szeregu
ról społecznych w biegu życia, mają (podobnie jak sama kariera) wymiar obiektywny – wagę z punktu widzenia potencjalnych pracodawców, jak i subiektywny
sprowadzający się do przeświadczeń osobistych odnośnie do poziomu istotności
nagromadzonych doświadczeń (Turska 2014).

Utrudniona i zaburzona socjalizacja do pracy
w okresie dorastania
Odmienne warunki budowania tożsamości, w tym tożsamości zawodowej
i akumulacji kapitału kariery oferuje niepomyślna socjalizacja, często powiązana
z licznymi krytycznymi wydarzeniami życiowymi członków rodziny, czasem wy3
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muszająca poddanie młodego człowieka procesom resocjalizacyjnym. Należy tu
podkreślić, że owa niepomyślna socjalizacja może być spowodowana bardzo różnymi czynnikami, a jej warunki są niezwykle zróżnicowane i w każdym przypadku
powinny być diagnozowane, opisywane, czy podlegać procedurom interwencyjnym
w indywidualnie dobrany sposób. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego
tekstu, stąd kolejne rozważania objęte kwantyfikatorem ogólnym, nie niuansują
wspomnianych niepomyślnych warunków socjalizacyjnych.
Nawet jeśli uznamy potencjał resocjalizacyjny pracy (Wiatrowski 1983), to
socjalizacja w rodzinach wieloproblemowych, dysfunkcjonalnych nie dostarcza adolescentowi wystarczających impulsów do dokonywania samookreśleń, lub modele, z którymi następuje identyfikacja, nie reprezentują pożądanych społecznie
wartości. W rodzinach tych dzieci często nie otrzymują wielowymiarowego kulturowego przekazu związanego z pracą zawodową dorosłych, dla których z różnych
powodów utrzymanie się na rynku pracy jest utrudnione lub niemożliwe, a przedłużający się status osób bezrobotnych, zmuszonych do korzystania ze wsparcia agend pomocy społecznej, nie ułatwia budowania pożądanych postaw wobec
pracy. Wyuczona bezradność będąca często efektem uzależnienia od zewnętrznego wsparcia nie sprzyja budowaniu proaktywnego nastawienia do życia i pracy
zawodowej. Instrumentalizacja wartości pracy w życiu rodziców (praca tylko jako
źródło utrzymania), powoduje, że adolescent ma ograniczone szanse postrzegania
jej walorów rozwojowych, związanych z organizacją biografii jednostki, jej stylu
życia czy zaspakajaniem potrzeb wyższego rzędu.
W rodzinie dzieci mają także możliwość obserwowania relacji dorosły (najczęściej rodzic) – praca, obowiązek i/lub przyjemność, podziału pracy pomiędzy
poszczególnymi członkami rodziny, a norma pracowitości jest często istotnym
wyznacznikiem wychowania dziecka4, któremu powinno się powierzać określone
obowiązki. Wszystkie te procesy są w rodzinach dysfunkcjonalnych często poważnie zaburzone.
W socjolingwistycznej koncepcji Bernstein dowodził, że doświadczenia pracy
rodziców i kod językowy, którym posługują się oni w środowisku zawodowym
oddziałuje także na pozostałych członków rodziny. Doświadczenia rodzicielskiej
aktywności zawodowej w zależnych, restrykcyjnych środowiskach pracy, stwarzających niewielkie szanse autonomii i twórczości (a takie często stają się udziałem
dorosłych z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem) sprzyjają tworzeniu zamkniętych struktur rodzinnych, o ubogiej poznawczo i społecznie stymulacji
rozwoju osobowości, co dotyczy także wychowywanych dzieci i gromadzonego
przez nich w tych niesprzyjających warunkach kapitału kariery. (Hurrelmann
1994; Radziewicz-Winnicki 2020).
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Obserwowanie pracy zawodowej dorosłych i uczestniczenie w dyskursie dotyczącym tego obszaru jest na etapie rodzinnej socjalizacji pierwotnej niejako
naturalne. Rzeczywistość społeczno-zawodowa dociera do dziecka „przefiltrowana” przez indywidualne doświadczenia biograficzne znaczących innych. Zawiera w sobie zarówno elementy poznawcze, jak i wysoce emocjonalne, które stają
się podstawą procesów identyfikacyjnych z dorosłymi pełniącymi określone role
w świecie pracy. Internalizacja otaczającego świata społeczno-zawodowego stanowi w znacznej mierze odwzorowanie obrazu rzeczywistości zawodowej będącego
udziałem dorosłych (Berger, Luckmann 1983). Jeśli ta rzeczywistość świata dorosłych jest przesycona ich trudnymi, niepomyślnymi doświadczeniami w rozwoju
kariery (brak lub ograniczone możliwości lokowania się na rynku pracy, wykonywanie pracy niesatysfakcjonującej, przedłużające się okresy bezrobocia, patologie
w środowisku pracy itd.) w świadomości dziecka pojawia się nadreprezentacja
negatywnych nastawień wobec pracy. Ostrowski5 omawiając zaburzenia socjalizacji
do pracy w polskiej rodzinie akcentuje następujące kwestie: problemy związane
z dziedziczeniem długotrwałego bezrobocia, kształtowanie negatywnych postaw
wobec pracy (postawy lękowe, defensywne wobec pracy zawodowej), utrudnienia w starcie zawodowym osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,
spowodowane brakami edukacyjnymi i trudną sytuacją materialną uniemożliwiającą realne konkurowanie o posady z lepiej wykształconymi osobami. Wśród
kolejnych problemów środowisk dysfunkcjonalnych, które zaburzają przebieg prawidłowej socjalizacji do pracy w rodzinie wylicza z kolei: niepożądane wzorce pozyskiwania środków do życia (oparte na działaniach przestępczych, nieuczciwym
zatrudnieniu, uzależnieniu od pomocy socjalnej), nieumiejętność efektywnego gospodarowania pozyskanymi środkami finansowymi, brak pozytywnych wzorców
związanych z pracą w otoczeniu dziecka, które modelowałyby odpowiedzialny
stosunek do pracy i aktywny rozwój kariery jednostki, konsekwentnie dążącej
do racjonalnie wytyczanych celów zawodowych, lokującej pracę wśród ważnych
życiowych wartości.
Dziecko czy adolescent trafiający do środowiska szkolnego z niskim kapitałem
kariery pozyskanym w rodzinie ma też utrudnioną w stosunku do rówieśników
sytuację edukacyjną. Niska pozycja pracy w hierarchiach wartości młodzieży, będąca wynikiem doświadczeń zaburzonej socjalizacji rodzinnej, brak ukształtowanych
nawyków rzetelnej pracy i nauki, brak lub powierzchowność zainteresowań, niewielka liczba doświadczeń ułatwiających identyfikację swoich mocnych i słabych
stron, umożliwiających wchodzenie w zróżnicowane (pożądane z punktu widzenia
wymogów rynku pracy) role, niski poziom wsparcia informacyjnego, emocjonalnego zapewnianego w rodzinie w kontekście świadomego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych, rodzących potem konsekwencje zawodowe – to
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czynniki niesprzyjające budowaniu kapitału kariery w instytucjach szkolnych. Instytucje pola scholastycznego różnią się zasadniczo stopniem prestiżu i oferowanymi możliwościami kontynuowania kształcenia i konstruowania późniejszych karier
zawodowych swoich absolwentów. Stanowią też zróżnicowane środowiska socjalizacji rówieśniczej. Jeśli powtórzyć wcześniejszą myśl, o tym, że szkoła stanowi dla
młodego człowieka ustrukturyzowane lustro, w którym ten uczy się rozpoznawać
samego siebie i jednocześnie lustro aktywnie biorące udział w owej strukturyzacji
(Guichard 2001), to musimy mieć świadomość do jakich szkół trafia młodzież ze
środowisk defaworyzowanych. Są to często szkoły o niskim prestiżu społecznym,
nie dające obiektywnie rzecz biorąc wielu realnych szans na wymagającym rynku pracy, a niski poziom rezultatów edukacyjnych młodzieży niezaangażowanej
w swoją edukację i pozbawionej wsparcia zewnętrznego, dodatkowo tę trudną
sytuację zawodową wzmacnia. Jeśli, zwłaszcza na etapie szkoły ponadpodstawowej nie dochodzi do rozwoju identyfikacji zawodowej oraz wyspecjalizowanych
umiejętności zawodowych (lub nie zyskuje się podstaw do ich dalszego rozwoju
na kolejnych etapach edukacji) „wyjściowy” kapitał kariery danej jednostki jest
niski. Nie wzmacnia go często także gettoizacja przestrzeni lokalnych, w ramach
których funkcjonują szkoły o niskim prestiżu społecznym czy specyfika socjalizacji rówieśniczej będąca w niektórych środowiskach defaworyzowanych nośnikiem
nieakceptowanych postaw wobec pracy.
Jeszcze trudniejsza jest sytuacja młodzieży, która z różnych przyczyn trafia do
placówek resocjalizacyjnych. …Istota pracy placówek resocjalizacyjnych w Polsce polega głównie na adaptowaniu i przystosowywaniu podopiecznych do życia w placówce
a „wychowawczym” narzędziem jest system kar i nagród regulaminowych. Owo „siłowe”
adaptowanie i przystosowywanie do sztywnych reguł regulaminowych obowiązujących
w placówce połączone z ograniczaniem społecznych kontaktów zewnętrznych niesie
ze sobą dwojakie konsekwencje: uczy wychowanków konformizmu w ramach tzw.
„fałszywej socjalizacji instytucjonalnej”, oraz pozbawia ich umiejętności i kompetencji
funkcjonowania w środowisku otwartym. Podopieczni placówek wychowawczych
nabywają w trakcie pobytu w instytucji resocjalizacyjnej parametry tożsamościowe,
które można określić jako parametry tożsamości „wychowanka” a nie tożsamości młodego człowieka (adolescenta). Z tego też powodu na ogół nie potrafią po opuszczeniu
placówki funkcjonować w powszechnie akceptowanych rolach życiowych i społecznych,
gdyż w trakcie pobytu w niej nie są socjalizowani do tych ról (Konopczyński s. 25)6.
Jeśli warunki instytucjonalne (zwłaszcza instytucji totalnych) opóźniają bądź
uniemożliwiają adolescentowi realizację zadania rozwojowego polegającego na
ukształtowaniu tożsamości, w tym tożsamości zawodowej, nie sprzyjają też nabyKonopczyński M.: Wyzwania i zagrożenia w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi na przykładzie
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (pdf) [dostęp:19.03.2021], https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyzwaniaizagrożeniawpracyresocjalizacyjnejznieletnimi na przykładzieMłodzieżowychOśrodkówWychowaczychprof.M.Konopczyński.docx
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waniu kompetencji, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Przy czym
nie idzie tu tylko o wąsko pojęte umiejętności przypisane do danego zawodu, ale
także szereg kompetencji miękkich, interpersonalnych i intrapersonalnych, istotnych
w rzeczywistości rynkowej (Kwiatkowski 2018), umożliwiających efektywne funkcjonowanie w roli pracownika. Kapitał kariery, w jaki zostaje wyposażony wychowanek placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych jest zatem nader skromny.

Poradnictwo zawodowe (poradnictwo kariery)
w procesie konstruowania tożsamości zawodowej
na etapie dorastania w pracy resocjalizacyjnej
W kontekście powyższych rozważań powstają liczne pytania o warunki i możliwości konstruowania tożsamości indywidualnej i budowania kapitału kariery
w sytuacji niepomyślnie przebiegającej socjalizacji, która wymusza np. podejmowanie zinstytucjonalizowanych działań resocjalizacyjnych wobec młodego człowieka? Jaki kapitał kariery realnie gromadzi taka osoba, jak będzie on ewaluowany
na rynku pracy, w jakim stopniu będzie obciążeniem dla przyszłego pracownika,
w jakim przeszkodą dla potencjalnego pracodawcy? To pytania, na które nie mamy kompleksowej odpowiedzi, choć są one oczywiście obecne w badaniach i refleksji resocjalizacyjnej.
Konopczyński7 rozwijający koncepcję twórczej resocjalizacji, w ramach której
nie jest ona traktowana w kategoriach procesów psycho- i socjokorekcyjnych, ale
jako proces rozwoju osobowego i społecznego jednostki, polegający na przemianach tożsamościowych inspirowanych jej zasobami, wskazuje potencjał działań
resocjalizacyjnych w zakresie rozwojowego kreowania tożsamości jednostki w relacjach z otoczeniem.
Szczególnie istotne wydaje się w ramach tak pojętej działalności resocjalizacyjnej wspieranie procesów budowania tożsamości zawodowej i pozyskiwania
kapitału kariery przez młodzież, która doświadcza niepomyślnych warunków socjalizacji czy wręcz podlega sformalizowanej resocjalizacji instytucjonalnej.
Niemożność ukierunkowania kariery zawodowej i dojrzałego podejmowania
przez młodzież decyzji edukacyjno-zawodowych i kierowania przebiegiem kariery
zawodowej może oznaczać bowiem:
— przypadkowość wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży, co w kontekście
innych czynników osobowych i środowiskowych może zwiększać prawdopodobieństwo porażki zawodowej;
Konopczyński M.: Wyzwania i zagrożenia w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi na przykładzie
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— dokonywanie wyborów „pustych”, beztreściowych, zawierających raczej wyobrażenie szkoły, zawodu niż rzeczywistą o nich wiedzę oraz wyborów niedających szansy na wyrażanie i urzeczywistnianie w życiu zawodowym obrazu
własnej osoby, co naraża młodego człowieka często na rozczarowującą konfrontację z realiami edukacji i rynku pracy, przyczynia się do zaniżenia samooceny, rodzi frustrację i lęk przed zaangażowaniem się w kontynuację
kształcenia, pozyskiwanie kompetencji zawodowych, sprzyja przyjmowaniu
postaw defensywnych czy unikowych wobec własnego życia i pracy;
— (samo)ograniczenie możliwości autonomicznego, świadomego kierowania rozwojem przyszłej kariery zawodowej, a tym samym skutecznego alokowania
się na rynku pracy i odnoszenia zawodowych sukcesów, wynikające z obiektywnie opóźnionego zawieszonego/zaburzonego procesu pozyskiwania tożsamości zawodowej i/lub subiektywnie doświadczanego „braku perspektyw”,
bezrefleksyjnego ulegania naciskom środowiskowym czy prokrastynacji w podejmowaniu decyzji na moment bezpośrednio poprzedzający tranzycje między
poszczególnymi etapami edukacji czy z edukacji na rynek pracy;
— niemożność dostosowania się do wymagań środowiska pracy i pomyślnego
przejścia fazy adaptacji zawodowej na skutek niedojrzałych antycypacji odnośnie do pracy zawodowej i nierealistycznych oczekiwań wobec środowiska
pracy, co wymusza częste zmiany zatrudnienia, lub pozbawia jednostkę pracy;
— utrudnienia w identyfikacji z rolą zawodową na skutek braku internalizacji
wartości pracy i pożądanych zachowań z nią zwianych;
— przyjmowanie pasywnych lub indyferentnych postaw wobec konieczności poszukiwania pracy i ubiegania się o jej pozyskanie oraz utrwalanie chronicznej
bezdecyzyjności wobec rynku pracy;
— brak lub ograniczone możliwości wkomponowywania aktywności zawodowej
w przebieg swojego życia osobistego, umiejętności godzenia równocześnie
pełnionych, zróżnicowanych ról;
— zagrożenie wykluczeniem i marginalizacją społeczną w sytuacji np. „niedopasowania” personalnego profilu kompetencyjnego do potrzeb rynku pracy,
przedłużającego się bezrobocia, stanowiącego pośredni efekt nieprzemyślanych wyborów edukacyjno-zawodowych, nieznajomości rynku pracy, braku
adekwatnej oceny swoich możliwości czy ograniczonych możliwości podjęcia
i utrzymania zatrudnienia i znalezienia się w grupie prekariuszy (Piorunek
2017, 2018).
Rolę swoistego czynnika wspomagającego wobec potencjalnych problemów
związanych z budowaniem tożsamości zawodowej na etapie adolescencji i pomnażaniem kapitału kariery stanowić może poradnictwo zawodowe, którego obecność
jest istotna w ramach pomyślnie przebiegającej socjalizacji, a szczególnego znaczenia nabiera w ramach procesów resocjalizacyjnych.
Argumentem przemawiającym za uznaniem znaczącej roli poradnictwa zawodowego adresowanego do adolescentów (Piorunek 2017, 2018) jest fakt, że sta92  (s. 81–99)
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nowić ono może nie tylko element wspierania rozwoju indywidualnego uczniów
i czynnik chroniący w procesie zmagania się z rozwojowym zadaniem dokonywania przez adolescentów samookreśleń tożsamościowych, poszukiwania odpowiedzi
na pytania o swoje miejsce w teraźniejszości i przyszłości, ale także element profilaktyki niepowodzeń na rynku pracy i szeroko pojętej profilaktyki marginalizacji
i wykluczenia społecznego. Nie sposób oczywiście pominąć w tym kontekście roli
poradnictwa zawodowego adresowanego do osób dorosłych, zwłaszcza na etapach
kolejnych zmian w toku rozwoju kariery, w okresach perturbacji zawodowych,
a zwłaszcza pozostawania jednostki poza rynkiem pracy. Poradnictwo zawodowe
obecne w sektorze rynku pracy (np. w ramach Urzędów Pracy różnych szczebli)
pozostaje jednak poza obszarem rozważań zawartych w niniejszym tekście.
Poradnictwo zawodowe dla adolescentów – także (a może przede wszystkim!) podlegających zaburzonej socjalizacji dokonującej się w środowiskach defaworyzowanych, a także funkcjonujących w instytucjonalnym systemie resocjalizacji
nieletnich wydaje się być niedocenionym czynnikiem wzmacniającym możliwości
świadomego kształtowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej w perspektywie
skutecznego lokowania się na rynku pracy i odpowiedzialnego kierowania swoim
życiem (Kukla, Bednarczyk (red.), 2010).
Poradnictwu zawodowemu przypisuje się bardzo szeroki zakres działań, wynikających także z faktu zmiany paradygmatu tego poradnictwa, coraz powszechniej
bowiem w literaturze z zakresu poradoznawstwa przywoływany jest paradygmat
poradnictwa kariery (czy szerzej – akcentując proaktywny wymiar funkcjonowania
jednostki – poradnictwa konstruowania kariery) (Guichard, Huteau 2005; Bańka
2007; Bańka, Trzeciak 2017, Savickas 2011, 2013; Drabik-Podgórna 2012; Piorunek 2020).
Otóż tradycyjny paradygmat poradnictwa zawodowego zorientowany był na
stabilność narodowych rynków pracy, stałość raz obranych ścieżek zawodowych,
związanych z konkretnymi zawodami określającymi tożsamość jednostki, koncentracją na wybranych czynnikach dokonywania wyborów zawodowych (temperament, zainteresowania, zdolności), odniesionych do układów populacyjnych, a
w ramach świadczonych usług poradniczych – na stawianiu doradcy w roli eksperta ułatwiającego dokonywanie wyborów zawodowych.
W nowym paradygmacie poradnictwa kariery punkty odniesienia są odmienne. Podstawowe jego założenia dotyczą orientacji na globalne i transnarodowe
konteksty, koncentracji na mobilności życiowej i wielości wzorców karier, koncentracji na szerzej pojętych kompetencjach jednostki (życiowe, kulturowe, adaptacyjne w miejsce izolowanych czynników podmiotowych), a nade wszystko na
indywidualnej (nie zbiorowej) perspektywie oceny swojej pozycji rynkowej. Ponadto przyjmuje się założenie o podmiotowej odpowiedzialności za kształt własnej kariery, co oznacza, że klient pełni w procesie doradczym dominującą rolę,
rozwiązując swój problem, a celem całego procesu jest utrzymywanie całożyciowej
zdolności zatrudnieniowej jednostki. …Przejście od poradnictwa zawodowego do
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doradztwa kariery to przemieszczanie punktu ciężkości z programów interwencyjnych
na programy prewencji, profilaktyki i promocji rozwoju osobowości i kapitału kariery
(Bańka, Trzeciak 2017, s. 296).
Poradnictwo tradycyjne skoncentrowane było na wyborze zawodu i jednorazowej poradzie, diagnoza zmierzała do zdefiniowania przeciwskazań do wykonywania określonej profesji, doradca nastawiał się na zrozumienie problemu klienta
i jego rozwiązanie, bowiem właśnie w kontekście problemów, trudności i słabości
jednostki oraz ich niwelowania czy minimalizowania udzielano porady, analizując
ich przyczyny (koncentracja na przeszłości) w celu uniknięcia ewentualnej porażki
i instruowania klienta odnośnie do określonego wyboru. W poradnictwie kariery
(całożyciowe poradnictwo biograficzne/kariery por. Drabik-Podgórna 2012; Piorunek 2013) kładzie się nacisk na wspomaganie rozwoju i projektowanie swojego
życia, a jednostkę postrzega się jako silną, dysponującą zasobami, które trzeba
odkrywać i w oparciu o nie poszukiwać rozwiązań, możliwości, a zrozumienie
klienta (jako holistycznie traktowanej jednostki w określonym kontekście środowiskowym i życiowym) zmierza do samodzielnego podejmowania przez niego
decyzji w ramach dialogu i współpracy z doradcą (Drabik-Podgórna 2012)
Poradnictwo karier, wywodzące się z koncepcji całożyciowego rozwoju zawodowego jednostki (Super, 1957, 1990) nastawione jest współcześnie na life
design (Savickas 2011, 2012, 2013, Guichard 2018) – to projektowanie życia
znacznie wykracza poza sferę zawodową, obejmuje relacje człowieka w różnych
środowiskach jego życia. Odnosi się do dynamicznego procesu wielokrotnie w ciągu aktywności rynkowej dokonywanych i zmienianych wyborów karierowych,
bazujących na pogłębionej autodiagnozie własnych zasobów (indywidualnych
i środowiskowych), odkrywanych i definiowanych, zgodnie z duchem konstruktywistycznym, w toku doświadczania życia.
To filozofia myślenia, dotycząca bazowania na mocnych stronach jednostki,
odwoływania się do zasobów personalnych i środowiskowych w toku gromadzenia kapitału kariery i kształtowania tożsamości zawodowej jednostki, jest zbieżna
z myśleniem o współczesnej resocjalizacji, o której Konopczyński pisze:
Współczesny naukowy dorobek polskiej i światowej myśli resocjalizacyjnej wykraczający poza typowe schematy behawioralne składa się na pewną zauważalną
intencjonalną wizję wychowania. W dużym uproszczeniu można określić ją wizją potencjalności, rozumianą z jednej strony jako celowo przewidywany czy zaprogramowany rozwój jednostkowy i społeczny polegający na przemianach tożsamościowych
inspirowanych czy wręcz implikowanych posiadanymi potencjałami, z drugiej natomiast jako proces potencjalny a więc możliwy do realizacji czy wręcz nieodzowny
wychowawczo. […]
[…] współczesna myśl resocjalizacyjna w miejsce eliminowania i korekty nieakceptowanych form funkcjonowania nieletniego wprowadza rozwojowe kreowanie
jego tożsamości osobowej i społecznej w kontekście kreowania społecznego otoczenia.
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Dążąc do wyrównywania szans socjalizacyjnych nie można nie dostrzegać roli
jaką w procesach resocjalizacyjnych adresowanych do młodzieży może odegrać
poradnictwo zawodowe, zwłaszcza jeśli w praktyce społecznej skupimy się na
jego rzeczywistej zmianie paradygmatycznej i nie sprowadzimy go do dyrektywnego kontaktu zmierzającego do wskazania adolescentowi szkoły i zawodu, które
(zdaniem doradcy) powinien wybrać.
Istotne staje się wkomponowanie procesu konstruowania kariery w szeroki
proces konstruowania swojego życia, którego aktywność na rynku pracy jest tylko
elementem, współzależnym od innych dziedzin życia związanych np. z relacjami
intymnymi, życiem rodzinnym, funkcjonowaniem zdrowotnym, wolnoczasowym.
Savickas i inni (2010) analizując zasadnicze cechy postulowanego procesu
wsparcia jednostki w konstruowaniu swojego życia wskazują na:
— jego całożyciowy charakter,
— holistyczne podejście do życia, w którym role zawodowe są jednymi z wielu
podejmowanych przez jednostkę, a ich hierarchia zależy od jej podmiotowych
priorytetów,
— kontekstowy charakter związany z koniecznością uwzględniania w procesie
konstruowania życia wielu środowisk funkcjonowania jednostki i zależności
pomiędzy nimi,
— zapobiegawczy, prewencyjny charakter wobec mogących się pojawiać trudności, zmian, do których jednostka będzie się sprawniej adaptować dzięki swojej
aktywności i intencjonalnym działaniom, które będzie wpisywać w bieg swojego życia (narrację życiową).
Realizacja takich założeń wymaga szerokiego dostępu do poradnictwa, zapewnianego także w środowiskach zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, czy instytucjach resocjalizacyjnych dla młodzieży. Nie powinno mieć
ono charakteru jednorazowej, instrumentalnie traktowanej porady odnośnie do
wyboru określonej szkoły czy zawodu. Powinno być wkomponowane w szeroko
rozumiany proces odkrywania swoich cech i kompetencji, kształtowania odpowiedzialności za własne życie, budowania systemu wartości, w którym uczciwa
praca traktowana jest zarówno jako źródło utrzymania, jak i szansa osobistego
rozwoju. Ten długotrwały proces poradniczy wymaga adekwatnie dobranych form
i metod pracy z młodzieżą (możliwości wykorzystania niedyrektywnych form poradnictwa, w tym coachingu), musi być też nastawiony na udzielanie młodemu
człowiekowi wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, ale także zapewne częstszego niż w warunkach pomyślnej socjalizacji – wsparcia instrumentalnego (związanego z udzielaniem instrukcji czy modelowaniem zachowań zaradczych) oraz
rzeczowego (materialnego). Szczególnie trudna sytuacja życiowa adolescentów
ze środowisk defaworyzowanych wymaga aby poradnictwo zawodowe nie miało
charakteru izolowanych działań, ale było elastycznie łączone ze zróżnicowanymi
oddziaływań psychopedagogicznymi, w tym interwencją kryzysową, różnymi formami pracy terapeutycznej (terapia psychologiczna nastawiona na rozwiązywanie
(s. 81–99)  95

Magdalena Piorunek

problemów rozwojowych i pedagogiczna skoncentrowana na problemach edukacyjnych) i pracą socjalną. Tylko tak traktowane poradnictwo ma szansę:
— przyczyniać się do rzeczywistego zwiększenia samowiedzy i samooceny adolescentów – budowania świadomości posiadanych i dostępnych zasobów,
kompetencji, mocnych i słabych stron, składających się na kapitał kariery
i stanowiących komponent dojrzałej tożsamości zawodowej umożliwiających
funkcjonowanie w akceptowanych rolach społecznych;
— może sprzyjać poszerzeniu i urealnieniu wiedzy młodzieży o rynku edukacji
i pracy, specyfice jego funkcjonowania w konkretnych realiach gospodarczych,
jego wymaganiach i ograniczeniach oraz możliwościach ich pokonywania;
— może wspierać podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji edukacyjno-zawodowych stanowiących „inwestycję” w skali jednostkowej w autonomicznie
konstruowany kształt drogi zawodowej, w skali makrospołecznej zaś – stanowić element wtórnej prewencji, związany z zapobieganiem eskalacji problemów życiowych młodego człowieka, prowadzących do marginalizacji czy
społecznego wykluczenia;
— może kształtować „refleksyjność” biograficzną/karierową, dzięki której jednostka będzie zdolna do namysłu nad swoimi życiowymi decyzjami, będzie
przejmowała odpowiedzialność za swoje życie zawodowe, uczyła się elastycznie reagować na permanentne zmiany, minimalizować ryzyko karierowych
porażek, a w sytuacji zaistnienia sytuacji trudnych w toku rozwoju kariery
skutecznie się z nimi zmagać. (Piorunek 2017, 2018).
Poradnictwo zawodowe (poradnictwo kariery) stanowi ważny, choć niedoceniany komponent odziaływań resocjalizacyjnych. Wydaje się także, że gruntownego przemyślenia wymaga paradygmat tego poradnictwa i wynikająca z niego
formuła realizacyjna. Wymaga ona zapewnienia szerszego dostępu do poradnictwa
dla adolescentów ze środowisk zagrożonych, nawiązywania dłuższych, pogłębionych relacji pomocowych z zastosowaniem adekwatnych form, metod i środków
oddziaływań, których cele daleko wybiegają poza wskazanie szkoły, do której
„powinien” się udać dorastający i zawodu, który „powinien” zdobyć. Przejęcie
odpowiedzialności za kształt swojego życia i kariery zawodowej, w miejsce decyzji podejmowanych „za klienta” to zasadniczy cel tak rozumianego poradnictwa
kariery.

Abstract: Vocational Guidance (Career Guidance) for Adolescents
in the Context of Social Rehabilitation
Identity crisis is a standard occurrence in adolescence. Inability to select one’s vocational
identity that determines one’s ability to join at the right time the circle of tasks and responsibilities of the middle adulthood is a major development barrier in adolescence. An internal
identity crisis experienced by a young person, that involves finding one’s life orientation and
includes educational and vocational projects, occurs in a specific socialization context. This
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article presents selected aspects of forming one’s vocational identity and building one’s career capital in adolescence as part of work socialization that takes place in the family and
at school. It discusses the consequences caused by disturbed work socialization in these
environments that may, among others, result in random vocational choices, preserve an
attitude of indifference to work, enhance persistent indecisiveness in the labour market, and
consequently, bring about marginalization and social exclusion.
As a vital component of successful socialization, and particularly of successful social rehabilitation, vocational guidance may provide support in solving potential problems associated with
forming one’s vocational identity and building one’s career capital in adolescence. The new
vocational guidance paradigm presented in this article is known as career guidance in the
literature. Career guidance applies to the dynamic process of making and changing frequent
career choices throughout one’s life based on an in-depth self-diagnosis of one’s resources
and knowledge of the labour market; it deals with confrontations between an individual and
many desired social roles, the formation of individual’s responsibility for his/her life, and an
active accumulation of one’s career capital. Due to their particularly difficult life situations,
adolescents from disfavoured backgrounds need vocational guidance (career guidance) that
instead of offering isolated activities flexibly combines varied psychopedagogical interactions,
including crisis intervention, and therapeutic and social work.
Key words: vocational guidance/ career guidance, adolescence, vocational identity, career
capital, work socialization, disturbed socialization.
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Problemy alkoholowe w okresie starości
w kontekście braku poczucia sensu życia
Abstrakt: Problematyka artykułu zogniskowana jest wokół problemów alkoholowych doświadczanych przez seniorów. Zostały one omówione na tle szkicu charakterystyki tej fazy
życia, wpisanych w nią strat i kurczących się możliwości oraz w kontekście chwiejnego w tym
okresie poczucia sensu życia, sprzyjających powstawaniu i nasilaniu się problemów alkoholowych seniorów.
Słowa kluczowe: problemy alkoholowe, starość, seniorzy, sens życia.

Ponury obraz późnej dorosłości czyli o pożywce
dla problemów alkoholowych seniorów
Okres starości obfituje w doświadczenia obniżonej sprawności, kolejnych nieuchronnych strat i kurczących się możliwości (zwłaszcza dotkliwie odczuwanych
przez tych seniorów, którzy w poprzednich fazach życia byli szczególnie aktywni
pod względem zawodowym i społecznym). Potwierdzają to liczne wyniki badań
naukowych oraz obserwacje codzienności seniorów. Z analizy danych demograficznych ilustrujących wiek Polek i Polaków wynika, że osoby po 60 roku życia
stanowią liczną grupę liczącą niemal 9,5 mln, a zatem podjęta tu problematyka
dotyczy potencjalnie około jedna czwartej całkowitej liczby ludności Polski.
Dokuczliwość procesu starzenia dostrzegana jest w sferze somy, psyche i polis, wzajemnie się warunkujących. Niedomagania mogą dotyczyć funkcjonowania
(s. 101–122)  101
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wszystkich zmysłów, narządów i układów, powodując powracające lub stałe dolegliwości i choroby, przy czym zachodzące zmiany fizyczne i utrata sprawności pociągają za sobą zmiany w zachowaniach, powiązanych ze spowolnieniem
i utrudnieniami (Janiszewska-Rain 2005, s. 596–601; Worach-Kardas 2015, rozdz.
4; Kościńska 2017, s. 18–25; Bee 2004, s. 546–555; Steuden 2011, s. 32–48).
Spowolniony zostaje również przebieg procesów poznawczych, w tym: szybkość
spostrzegania, osłabienie selektywności, pojemności i przerzucania uwagi, obniżenie zdolności koncentracji, trudności w zapamiętywaniu i przypominaniu sobie
informacji, obniżenie pojemności pamięci operacyjnej zaangażowanej w wykonywanie złożonych zadań poznawczych, upośledzenie przechowywania i przetwarzania informacji w pamięci krótko- i długotrwałej, osłabienie zdolności analitycznych
oraz skuteczności rozwiązywania problemów (Mrozińska 2012, s. 70–81; Janiszewska-Rain 2005, s. 602–604; Steuden 2011, s. 48–51). Naturalnie uświadamianie sobie tych ograniczeń starzejącego się ciała i ich nieodwracalności wpływa na
emocje. W stanie dominacji emocji negatywnych, z ich intensywnością bolesności
seniorzy radzą sobie mniej lub bardziej zadowalająco dla nich samych, starając
się czynić je znośnymi. Wpływ na stan ducha może mieć między innymi również
sieć kontaktów społecznych oraz wielość i jakość relacji interpersonalnych, zwykle
stopniowo ubożejąca w miarę upływu lat. Towarzyszyć temu może subiektywnie odczuwane osamotnienie oraz poczucie bycia bądź potrzebnym i docenianym
bądź zbędnym i bezużytecznym w życiu innych ludzi, szczególnie małżonków/
partnerów, dzieci, wnuków, pracodawców i znajomych. Na samopoczucie wpływa
także świadomość bycia jeszcze w miarę samodzielnym bądź niedołężnym, skazanym na wsparcie innych ludzi i uzależnionym od nich. Dodatkowo, po przejściu
na emeryturę i później, dojść może także obniżenie dochodów, pogorszenie się
sytuacji materialnej. Dojmującą dla wielu w tej fazie życia jest świadomość rozrastającej się w miarę upływu lat różnorakiej niedostępności, wielu ograniczeń,
utraty intensywności, kurczącej się autonomii, nieodwracalności i nieuchronności.
To dla niektórych prosta droga do odczuwania (i manifestowania lub ukrywania)
swojego niepokoju, lęków, smutku, rozdrażnienia, irytacji, zgorzkniałości i przygnębienia.
Wiek senioralny to również zwykle okres podsumowań, wynikający „ze świadomości osobistego udziału we własnej biografii, z odpowiedzialności nie tylko
za własne życie, ale i innych, a wszystko w perspektywie upływającego życia”
(Fabiś, Wawrzyniak, Chabior 2015, s. 285), to czas, w którym „pojawia się potrzeba »powiązania bagażu« – spojrzenia na swoje życie w perspektywie całościowej, zrozumienia jego sensu i celu, zintegrowania niektórych jego aspektów”
(Janiszewska-Rain 2005, s. 611). Swoiste wyhamowanie, charakterystyczne dla
okresu starości, sprzyja refleksjom nad życiem i jego sensem, rewizji własnej drogi życia, sporządzaniu rejestru dokonań i osiągnięć, inwentaryzacji i bilansowi
zysków i strat – w perspektywie całego dotychczasowego życia. Ów bilans życia
to podsumowanie dotychczasowej egzystencji, gdy „z jednej strony na szalę kła102  (s. 101–122)
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dzie się wszystkie pozytywne doświadczenia, osiągnięcia, sukcesy, momenty życia
uznane za szczęśliwe, wartościowe, po drugiej stronie ciążą porażki, zaniedbania,
niepowodzenia, niewykorzystane szanse, smutki i cierpienia własne oraz te wyrządzone innym” (Fabiś, Wawrzyniak, Chabior 2015, s. 285). Pomimo doświadczania negatywnych zdarzeń, człowiek może oceniać własne życie jako celowe
i wartościowe (Steuden 2011, s. 111–112). W skrajnych jednak sytuacjach „(n)
iespełnienie dotyczące istotnych celów, wartości – wywołuje kryzys egzystencjalny,
poczucie pustki życiowej, nihilizm i bierność” (Zaborowski 2001, s. 279), wiążące
się z potencjalnymi czynnikami ryzyka suicydalnego (kwestia samobójstw osób
w wieku senioralnym poruszona została m.in. w: Bińczycka-Anholcer 2005, nr 1;
Tucholska 2007; Bugajska 2007; Fąfara 2017; Kościńska 2017).
Okres starości, podobnie jak wcześniejsze fazy życia, stawia zadania rozwojowe, obejmujące kilka sfer życia. Zbigniew Woźniak, wskazuje tu, poza sferą
egzystencjalną (związaną ze sprawnością psychofizyczną), sferą relacji z ludźmi
(indywidualnych i grupowych), realizacji ról społecznych (przeformułowywanych
lub nowych) oraz sferą materialną, na ważność dwóch kolejnych sfer i zadań
rozwojowych, z którymi musi uporać się starszy człowiek (Woźniak 2016, s. 200–
201). Jest nią poczucie tożsamości i związany z nim obraz samego siebie jako
przewodnika działań, a w ich ramach: „sporządzenie bilansu życiowego oraz przeszacowanie kryteriów oceny całego życia i samego siebie w nowej sytuacji, nabywanie umiejętności czerpania satysfakcji z ostatniej fazy życia, zaakceptowanie
zmian w poziomie niezależności i samodzielnym dbaniu o własne sprawy, utrzymywanie poczucia osobowej i moralnej integralności w obliczu licznych rozczarowań, zawiedzionych nadziei i niespełnionych marzeń oraz planów życiowych”
(Woźniak 2016, s. 200). To także zbudowanie systemu znaczeń – zestawu przekonań opartego na wartościach, wpływającego na decyzje życiowe i nadającego
sens doświadczaniu starości, a w jego ramach: „zaakceptowanie nieuchronności
starzenia się oraz ograniczeń związanych z tym procesem, zbieranie owoców doświadczenia życiowego reintegracja wartości i celów życiowych, by mieć pewność znaczenia i godności własnego życia, uznanie sensu wcześniejszych faz życia
oraz starości, substytucja zmienionych źródeł zaspokajania potrzeby satysfakcji,
przygotowanie się na nieuchronne odejście partnera życiowego i samego siebie,
budowanie zbioru przekonań o tym, że można żyć oraz umrzeć spokojnie i godnie” (Woźniak 2016, s. 201). Te ambitnie zarysowane dla okresu starości zadania
rozwojowe dla wielu w tym okresie są wyzwaniem, z różnych powodów, ponad
ich siły i możliwości.
W nawiązaniu do zadań rozwojowych okresu starości, przywołać można
ośmioetapową teorię rozwoju Erika H. Eriksona (2002, s. 75), w myśl której człowiek w tej fazie, dopełniającej cykl ludzkiego życia, musi uporać się z ostatnim
kryzysem rozwojowym, którym jest opozycja integralności i rozpaczy. „O ile integralność określić można jako skłonność umysłu do doświadczania ładu, harmonii
i sensu w odniesieniu do całego otaczającego świata, ludzi i własnego życia, tak
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przeszłego, jak i teraźniejszego, o tyle rozpacz wiąże się z niemożnością pogodzenia się z faktem, że na tym jednym, już przeżytym życiu, kończy się cała
egzystencja” (Brzezińska, Hejmanowski 2005, s. 630). Integralność to poczucie
spójności i całości (Erikson 2002, s. 80), „kompletności, ładu i sensu, syntezy
z całym swoim życiem i życiem innych” (Fabiś 2018, s. 42), zaś w stanie poczucia rozpaczy, którą jest „poczucie niespełnienia, beznadziei, lęku przed śmiercią,
ciężar kurczącej się przyszłościowej perspektywy czasowej i nieakceptacja przeżytego życia” (Fabiś 2018, s. 42), dominujący jest „żal za bezpowrotnie utraconymi
szansami, przy jednoczesnym poczuciu, że zostało zbyt mało czasu, by miało sens
dokonywanie w życiu jakichś zasadniczych zmian, że jest zbyt późno, by zacząć
wszystko od nowa i podjąć próbę poszukania innej drogi do osiągnięcia poczucia
integralności. Gorycz, pogarda dla innych, wstręt, zrzędliwość, koncentracja na
niedostatkach życia i otaczającego świata, zatracanie się w czynnościach drobnych,
jałowych, nieprzynoszących zadowolenia, poczucie narastającego chaosu i dojmujący lęk przed śmiercią to typowe symptomy świadczące o braku integralności”
(Brzezińska, Hejmanowski 2005, s. 632–633).
Wszystkie wyżej wskazane obszary zmian i ich konsekwencje to tylko niektóre
składowe jakości życia, w jej subiektywnej odsłonie. W tym kontekście odpowiednie jest ujęcie jakości życia w kontekście teorii potrzeb i traktowanie jej jako stopnia ich zaspokojenia (określając je jako podejście normatywne, z wykorzystaniem
hierarchicznej koncepcji potrzeb Maslowa) (Rostowska 2008, s. 17, 27–34). Takie
podejście sytuuje jakość życia w kategoriach motywacyjnych – w odniesieniu do
możliwości i zdolności człowieka do zaspokajania własnych potrzeb, wiążąc się
z potencjałem człowieka, umożliwiającym mu realizację ważnych dążeń (Rostowska 2008, s. 17). Zatem deprywacja wielu potrzeb seniorów (zwłaszcza tych, które
w okresie starości nasilają się lub stają się ważniejszymi niż wcześniej), potwierdzana wynikami badań, wpływa na ich subiektywną ocenę jakości ich życia oraz
ich poczucie satysfakcji z życia (przykłady badań, w których podjęto próbę operacjonalizacji tego wielowymiarowego konstruktu oraz subiektywnej i obiektywnej oceny jakości życia seniorów, odnaleźć można m. in. w: Tokaj 2000; Steuden
2011; P. Błędowski, Szatur-Jaworska, Szweda-Lewandowska, Kubicki 2012; Mossakowska, Więcek, Błędowski 2012; Stelcer 2013; Pikuła 2015; Krzysztofiak 2016;
Woźniak 2016; Błachnio 2019; Bieńkuńska, Ciecieląg, Góralczyk, Haponiuk 2020),
z którymi wiąże się poczucie sensu życia, o którym będzie tu jeszcze mowa.
Za Anną I. Brzezińską i Szymonem Hejmanowskim (2005, s. 625) wskazać
można cztery obszary czynników ryzyka, które w istotny sposób mogą obniżać
poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości. Są nimi: 1) zasoby zewnętrzne w bliższym i dalszym otoczeniu osoby w poprzednich okresach jej życia, czyli
kapitał społeczny wnoszony do tej fazy życia w postaci: bogactwa sieci kontaktów społecznych, zasobności regionu, zdolności społeczności lokalnej i sąsiedzkiej
do samoorganizacji i samopomocy; 2) zasoby zewnętrzne w bliższym i dalszym
otoczeniu osoby w aktualnej fazie jej życia, czyli pomoc w radzeniu sobie z pro104  (s. 101–122)
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blemami: dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych, liczba i dostępność różnych instytucji oraz kwalifikacje ich personelu, promowany w mediach
obraz starości; 3) zasoby wewnętrzne ukształtowane w poprzednich okresach życia, w tym: wiedza, umiejętności, osobiste doświadczenia pozytywne i negatywne, wspomnienia, stosunek do siebie, stosunek do innych ludzi, ogólna postawa
wobec życia; 4) zasoby wewnętrzne w aktualnej fazie życia: doświadczane ograniczenia sprawności receptorów wzroku i słuchu oraz sprawności ruchowej, stan
zdrowia i dynamika doświadczanych chorób, poczucie kontroli nad sytuacją, poczucie sprawstwa i podmiotowości. Mając do dyspozycji (i będąc tego świadomym
lub nie) owe cztery grupy zasobów, seniorzy, dążąc do maksymalizacji poczucia
wysokiej jakości swojego życia, szukają różnych sposobów na zaadoptowanie się
do odmienności i ograniczeń tej fazy życia, sięgając do sprawdzonych sposobów
radzenia sobie lub znajdując dla siebie nowe przestrzenie aktywności, działając
żywiołowo lub mając jakąś intencję i koncepcję. Te strategie sprawdzają się z różnym skutkiem, w różnych podokresach życia. Ich cel zdaje się być jeden: wypełnić
pustkę po stratach, które – jak wynika z powyższych spostrzeżeń – bywają wieloaspektowe i niekiedy trudne do zaakceptowania.
Podejmowane działania, podobnie jak i innych, tak i w tej fazie życia nadal
muszą być napędzane nadanym im sensem, uświadomionym sobie celem i powodami angażowania. Brak wewnętrznej zgody na starość i przemijanie, zmaganie
się z ograniczeniami będącymi skutkami starzenia się, niezadowolenie z kształtu
swojego życia (dawnego i/lub obecnego), monotonia codzienności, poddanie się
bezczynności i zobojętnieniu – to przyczyny wzmagające trudności z zaakceptowaniem własnej starości. Powiązana z nimi deprywacja potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych skutkuje zniechęceniem, osowiałością i zgorzkniałością lub popycha osoby w wieku senioralnym (choć nie tylko w tej fazie życia)
do poszukiwania panaceum na te stany i klucza do adaptacji do starości. Jeśli
zabraknie tego specyficznego motoru do działań, mającego konstruktywny charakter i konsekwencje, pojawia się zwykle jakaś „proteza”, substytut sensu i celu.
Znakomicie w tej funkcji osadzają się substancje psychoaktywne, w tym łatwo
dostępny alkohol.

Deficyt poczucia sensu życia (seniorów)
i jego konsekwencje
Pojęcie sensu życia doczekało się wielu konceptualizacji i opracowań, będąc zwykle ujmowanym jako problem filozoficzny lub konstrukt psychologiczny
(przegląd np. w: Pilecka 1986), analizowanym w kontekście konkretnych koncepcji, doprecyzowujących jego rozumienie. Jednostkowe pytania o sens i cel życia,
dalekie od naukowego teoretyzowania, to fundamentalne pytania egzystencjalne,
stawiane sobie zwykle w przełomowych momentach życia, często implikowane
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wpływem istotnych wydarzeń i doświadczeń człowieka, sprzyjających analizom
i podsumowaniom. (Auto)refleksjom nad sensem życia sprzyja również okres starości, a poczucie jego sensu warunkuje się wzajemnie i dwukierunkowo z jakością
życia (nie tylko w tej fazie życia).
Rozważania dotyczące sensu życia kierują uwagę na jego ujęcie przez Victora Frankla, znanego zwłaszcza jako twórcę logoteorii i logoterapii, według którego dążenie do sensu to podstawowa właściwość istnienia człowieka. Podejście
Frankla wskazuje na „wolę sensu” czyli podstawowe dążenie człowieka do tego,
aby odnaleźć i wypełnić w życiu jego cel i sens (Frankl 2010, s. 52). Dodawał
przy tym, że nie ma uniwersalnego sensu życia (Frankl 2010, s. 78), lecz że sens
ludzkiego bytu zawsze jest sensem konkretnym czyli odnoszącym się ad personan
i as situationem (Frankl 1976, s. 60), odnajdywanym, a nie nadawanym (Frankl
2010, s. 87), Zdaniem Frankla ów sens ludzkiego bytu urzeczywistnia się na trzy
możliwe sposoby – trzy podstawowe drogi – poprzez: działania, kreację (tworzenie czegoś czyli dawanie czegoś światu), doświadczenie czegoś lub spotkanie kogoś (czyli czerpanie ze świata poprzez swoje doświadczenia i spotkania z innymi
ludźmi) oraz dzielne znoszenie cierpienia (czyli postawa jaką człowiek przyjmuje
w konkretnym położeniu życiowym, którego nie jest w stanie zmienić); sens życia tworzą zatem te trzy wartości: związane z kreacją, doświadczeniem i postawą
człowieka (Frankl 2010, s. 96).
Z pojęciem sensu życia wiąże się frustracja egzystencjalna, którą od frustracji, jakie niesie codzienność, odróżnia: specyficzne zawężenie progu wrażliwości
ogólnopercepcyjnej, wydłużony czas trwania, specyficzność oddziaływania na poszczególne wymiary egzystencji człowieka oraz związek z psychoduchowym (a nie
biopsychicznym) wymiarem życia (Popielski 1987, s. 45–46). „W tej trudnej do
spostrzeżenia zdolności powolnego paraliżowania dynamiki funkcji biopsychicznych jednostki tkwi niebezpieczeństwo jej patogenności” (Popielski 1987, s. 46).
Co ciekawe, Frankl wśród skutków frustracji egzystencjalnej, wymienił uzależnienia od środków psychoaktywnych (jako jeden z elementów triady neurotycznej
– wraz z depresją i agresją) (Frankl 1978, s. 125, 126, 128), które dają ludziom
przynajmniej jakieś poczucie sensowności, choć ostatecznie jest to droga na manowce i przyjmowanie tych środków nie prowadzi do znalezienia tak poszukiwanego sensu życia, a co więcej wzmaga traktowanie swojej egzystencji jako
pozbawionej celu i sensu.
Takie ujmowanie sensu życia jest bliskie również Kazimierzowi Popielskiemu (autorowi koncepcji noologoteorii i noologoterapii). Sens życia w proponowanym przez niego „egzystencjalnym odczytaniu funkcjonuje jako kategoria
antropologiczno-psychologiczna o charakterze finalnym i celowościowym. Znaczy
to, że poszczególne ciągi celów i wartości oraz procesy dążeń i odniesień, łączą
się w większe całości egzystencjalno-kognitywne, życiowo ważne i egzystencyjnie znaczące. Stanowią empirycznie stwierdzalny efekt w postaci swoistego stanu
uczuciowego zaangażowania podmiotowej świadomości. Jest poznawczo identy106  (s. 101–122)
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fikowany jako doświadczenie tego, co badacz może nazwać poczuciem sensu życia konkretnej jednostki” (Popielski 1996, s.53). Poczucie sensu – interpretowane
logoteoretycznie – jest natomiast „analizą realnie przeżywanego i doznawanego
doświadczenia jednostki. Dokonuje się ono w kontekście osobistych refleksji, analiz
i przeżyć jednostki. Tym samym propozycja tego ujęcia wskazuje na podmiotowe źródła ‘znaczeń’ egzystencjalnie ważnych i sensotwórczych” (Popielski 1996,
s. 54). Kazimierz Popielski używa również pojęcia ‘sens egzystencjonalny’ (egzystencyjny), który w jego ujęciu „łączy się z przekonaniem o sensowności i celowości własnego (jednostkowego) życia. Źródłem takiego poczucia jest doświadczanie
sensu w życiu osobistym, w konkretnych sytuacjach życia, w perspektywie oceny
przeżyć, wyborów, decyzji, itp. działań” (Popielski 1996, s. 50). I wreszcie egzystencyjne poczucie sensu autor ten rozumie jako swoiste uogólnienie „doświadczeń sensowności konkretnych doznań, przeżyć, spraw i zdarzeń w konkretnych
sytuacjach życiowych (=biograficznych). Empiryczną podstawą dla urobienia sobie
przeświadczenia o ‘sensie’ jest rzeczywistość wielowymiarowego funkcjonowania
potrzeb i tego, co je zaspokaja. […] Sens zdaje się być wbudowany (zakodowany) w życie, w świat ludzkich potrzeb, obserwacji, percepcji, dążeń, odniesień itp.
aktywności. […] Stąd ‘sens’ nie jest tworem człowieka, a raczej doświadczeniem
odkrywanym w procesie życia, jako coś, co istnieje w nim jako potrzeba, ale również i jako tego rodzaju rzeczywistość poza nim samy, która ta potrzebę potrafi
wypełnić” (Popielski 1996, s. 52). Brak sensu, zdaniem tego autora, wiąże się
z wartościowymi celami, gdy dokładniej ze stanem, gdy ich brakuje lub okazały
się „zawodne, fałszywe, niewłaściwie postawione i bezpodstawnie zabsolutyzowane. Słowem, gdy stają się niewystarczające i tracą moc orientowania, odnoszenia,
pociągania, tzn. gdy przestają motywować” (Popielski 1993, s. 190).
Podsumowując dotychczasowe rozważania: sens życia nabiera zatem znaczenia w indywidualnych odniesieniach – spersonalizowanym, subiektywnym poczuciu – jego postrzeganiu, orzekaniu i doświadczaniu, bo tylko wówczas stanowi
tarczę ochronną i motor do działania. Ludzkie życie „bez nadanego mu przez
sam podmiot sensu jest jałowe, czyni człowieka bezbronnym, wobec powikłań
życiowych i powoduje, że jego zdolności pozostają niewykorzystane, gdyż brakuje
mu nadrzędnych racji koniecznych do podejmowania wysiłku wychodzącego poza
sprawy bieżące. Natomiast życie usensownione nadaje biografii człowieka specyficzną wartość. Dzięki niej znajduje on w sobie i w tym, co czyni, i w imię czego
czyni, racje niezbędne do stawiania ważnych celów i przezwyciężania związanych z nimi trudności. Nawet niepowodzenia i straty nie powodują przygnębienia
i apatii, gdy działanie osoby jest fragmentem szerszego, sensownego kontekstu.
Sukces w działaniach sensownych powoduje nie tylko ulgę i doraźne zadowolenie.
Staje się źródłem rzetelnej satysfakcji wzbogacającej jakość życia”– tak o ważkości
sensu życia pisał Kazimierz Obuchowski (1990, s. 7), dodając na końcu odniesienie do osób w starszym wieku (a właściwie szerzej: osób u schyłku swojego życia): „posiadanie i realizowanie sensu życia powoduje, że osoba u schyłku swego
(s. 101–122)  107

Ewa Włodarczyk

żywota może nie uważać go za zmarnowany i gotowa jest pożegnać się z nim
z żalem, ale i poczuciem spełnienia” (Obuchowski 1990, s. 7). W skrajnej postaci
mówić można o pustce egzystencjalnej, która „wynika z braku pozytywnych doświadczeń wartości, z braku punktów odniesienia. Ogarniając jednostkę wprawia
ją w stan niemożności przekraczania własnych uwarunkowań. Pustka lub vacuum
egzystencjalne jest generalnym symptomem frustracji egzystencjalnej jako okresowego zaburzenia funkcjonowania sfery duchowej człowieka. Przedłużający się
stan frustracji egzystencjalnej oraz towarzyszące mu zjawiska, takie jak rezygnacja
z rozwijania naturalnych wyposażeń i dążeń, wycofywanie się z zaangażowania
twórczego i odpowiedzialnego kierowania swoim losem, rezygnacja z wysiłku nadania życiu pozytywnych treści, jednostronna koncentracja na przeszłości, absolutyzowanie możliwych doznań w przyszłości i skrócenie perspektywy egzystencji
do funkcjonowania ‘tu i teraz’, lęk przed przyszłością, brak egzystencjalnych znaczących doznań oraz zatracenie sensotwórczych wartości – razem wpływają na
utrwalony sposób nieradzenia sobie z sytuacjami egzystencjalnie trudnymi” – taki
obraz kreśli Grażyna Dolińska-Zygmunt (1990, s. 14–15), przywołując potencjalność wystąpienia nerwicy noogennej, charakteryzowaną w taki sposób przez Kazimierza Popielskiego (1987). Jej specyfika nasuwa na myśl podobny do niej portret
człowieka w starości, odwzorowujący podobne stany.
Indywidualne poczucie sensu życia stanowi strukturę korelującą z wieloma
współwyznaczającymi je determinantami, w tym między innymi w zależności od
ważności znaczenia dla konkretnej osoby każdego z trzech wymiarów temporalnych – od podsumowań tego, co było, oceny tego, co jest i spodziewanej partycypacji w tym, co będzie. Jednostkowe osadzenie na tym temporalnym kontinuum
różni się w swoich skutkach w zależności od aktualnej fazy życia człowieka i składowych współtworzących jego codzienność. Starość jest tą fazą życia człowieka,
którą cechuje raczej zwrot ku przeszłości i teraźniejszości, ze słabszym wychyleniem ku przyszłości (reorientacja temporalna polegająca na zamianie nastawienia
prospektywnego na retrospektywne i prezentystyczne (Straś-Romanowska 2011
s. 341), z nimi zaś wiąże się trojaka akceptacja własnego życia: własnego istnienia w ogóle, swojej dotychczasowej drogi życia oraz własnego aktualnego miejsca
w życiu (Zaborowski 2001, s. 232). Konieczne jest jednak uprzednio poszukanie
znaczenia (meaning) (Krok 2010, s. 283) w przeszłych i teraźniejszych wydarzeniach i sytuacjach, które poprowadzi do ich zrozumienia i nada doświadczeniom
głębszego wymiaru, a dalej stworzy podbudowę do poczucia sensu życia i w pewnym stopniu i zakresie ułatwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Ów sens,
podatny na zmiany wywołane czynnikami podmiotowymi i sytuacyjnymi, nie jest
jednak dany raz na zawsze. W wyniku wydarzeń życiowych może zostać utracony,
a może również zostać przedefiniowany lub na nowo odkryty, nadany i nazwany.
Ilustrację badawczą poczucia sensu życia seniorów odnaleźć można w doniesieniach zebranych w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. Jakość życia
osób starszych w Polsce. Wynika z niego, że w 2018 roku „dwie trzecie miesz108  (s. 101–122)
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kańców Polski w wieku co najmniej 65 lat (ok. 67%) uznało, że to czym się
przeważnie zajmują w życiu ma sens. Nieco wyższą wartość wskaźnika poczucia sensu w życiu w populacji osób starszych odnotowano wśród mężczyzn (ok.
70%) niż wśród kobiet (ok. 66%). Znacznie częściej swoje życie za mające sens
(przy przyjętej definicji), uznawały osoby starsze tworzące lub wchodzące w skład
gospodarstw wieloosobowych (ponad 69%) niż osoby tworzące gospodarstwa
jednoosobowe (ok. 62%). Różnica w poziomie wskaźnika poczucia sensu życia
między seniorami mieszkającymi na wsi i w miastach wyniosła 7 p. proc. Na wsi
sens w życiu odczuwało bowiem ok. 63% osób, natomiast w miastach ok. 70%.
W największych ośrodkach miejskich (co najmniej 500–tysięcznych) poczucie sensu w życiu deklarowało ponad 73% seniorów” (Bieńkuńska, Ciecieląg, Góralczyk,
Haponiuk 2020, s. 131). Wyniki uzyskane w tym badaniu roku wskazują również,
że „dobrym samopoczuciem charakteryzowało się w Polsce ok. 38% osób w wieku
65 lat i więcej. W tej grupie wieku wyraźnie częściej z kumulacją pozytywnych
symptomów stanu emocjonalnego spotykano się wśród mężczyzn (ok. 44%) niż
wśród kobiet (ok. 34%). Dobrym samopoczuciem (przy przyjętych kryteriach) cieszyły się częściej osoby starsze z gospodarstw wieloosobowych niż osoby samotnie
gospodarujące (odpowiednio ok. 40% i ok. 33%). Relatywnie częściej z kumulacją
pozytywnych symptomów stanu emocjonalnego wśród osób w wieku co najmniej
65 lat spotykano się w miastach niż na wsi” (Bieńkuńska, Ciecieląg, Góralczyk,
Haponiuk 2020, s. 134). Badanie to, dostarczające interesujących informacji na temat sytuacji osób starszych, nie obejmowało niestety kwestii spożywania alkoholu.

Alkohol – „lek na całe zło” (starości)
Postawa wobec własnej starości, jej percepcja i przeżywanie, charakter adaptacji do niej oraz sposoby radzenia sobie się z problemami i ograniczeniami tego
okresu życia – diagnoza tych wymiarów funkcjonowania osób w okresie starości
może okazać się kluczem (w ograniczonym zakresie, bo wymagającym brania pod
uwagę szeregu innych czynników) do przewidywania ich zachowań. Frustracja
i negatywizm, brak (dostrzeganych i realnie dostępnych) zasobów personalnych
i społecznych, połączone z poczuciem braku sensu życia (odczuwane nie tylko
w okresie starości) – to tylko niektóre stany emocjonalne, sprzyjające sięganiu
po łatwe i dostępne sposoby radzenia sobie z nimi i z siłą ich destrukcyjnego
wpływu.
Badania Ryszarda Poprawy (2003, s. 236) dały podstawy, aby twierdzić, że
osoby pijące alkohol w sposób stwarzający ryzyko uzależnienia, mają pozytywne
oczekiwania wobec alkoholu i przede wszystkim piją go po to, aby radzić sobie
ze stresem i regulować emocje. Zdradzają ponadto trudności z określeniem sensu
swojego życia, nie czują, aby ich życie było warte zaangażowania i wysiłku. Stawiane im przez życie wymagania traktują jako zagrożenie lub stratę, a nie wy(s. 101–122)  109
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zwanie. Prawdopodobnie mają również niskie poczucie samoskuteczności, kontroli
i zaradności życiowej. Jak wynika z tego zestawienia cech, seniorzy bez wątpienia
stanowią tu grupę ryzyka. Dojmujące doświadczanie strat i przemijania, pustka,
nuda, monotonia, osamotnienie stają się wyzwalaczami chęci znalezienia dostępnego i skutecznego antidotum na te stany (Leszczyńska 2017, s. 137).
Relacje pomiędzy problemami alkoholowymi a poczuciem sensu życia, o którym wcześniej była mowa, są dwukierunkowe: owe problemy mogą być bądź
przyczyną bądź skutkiem braku sensu życia. Potwierdza to Czesław Cekiera (1985,
s. 189–200), z którego badań wynika, że obniżony poziom poczucia sensu życia wielu respondentów sprzyjał ich uzależnieniu, a z drugiej strony zaawansowane uzależnienie (m.in. od alkoholu) mogło spowodować obniżenie poczucia sensu życia.
Czy rzeczywiście alkohol jest „lekiem na całe zło” (starości)? Z perspektywy
osób, które koncentrują się na pozytywnych doraźnych skutkach jego spożywania
odpowiedź będzie potakująca, natomiast z biegiem czasu i z perspektywy obserwatorów okazuje się, że alkohol niesie więcej rozczarowań niż pierwotnie kuszących, atrakcyjnych konsekwencji.
Spodziewane skutki działania napojów alkoholowych – jako remedium na
poczucie bezsensu życia – początkowo mogą przynosić oczekiwaną ulgę lub schronienie przed rzeczywistością. Ludzie, bowiem, jak trafnie zauważa Ewa Woydyłło,
piją „ze złości, z litości nad sobą oraz z chęci ucieczki przed problemami i niewiarą w siebie” (Woydyłło 2009, s. 76). Dla tych, którzy nie potrafią poradzić sobie
z problemami w swoim życiu, nie odnajdują sensu, celu życia, alkohol może stać
się narzędziem ucieczki od tych strapień, sposobem złagodzenia ciężaru przykrej
rzeczywistości, środkiem do wypełnienia pustki w życiu. Jego wpływ markuje
przekonanie, że to sposób na ucieczkę od rzeczywistości, pozoruje pewność siebie,
mocy i odwagi, rozładowanie napięcia, niwelowanie stresu, zapomnienie, usuwanie poczucia bycia gorszym, a sprawiające, że na jakiś czas może poczuć się kimś
innym, lepszym. Picie traktowane jako strategia zaradcza daje szybkie uczucie ulgi
i iluzji kontroli, zwalniając z trudu brania odpowiedzialności za rozwiązywanie
problemów życiowych; wypełnia doraźne deficyty zasobów radzenia sobie, dając
duże wzmocnienia dla takiego zachowania, lecz wtórnie pogłębiając istniejące
deficyty (Poprawa 2003, s. 236–237). Ta pociecha bowiem z czasem okazuje się
ulotna, tak jak tymczasowy i przemijający jest wpływ alkoholu na ludzkie ciało
i psychikę. Stopniowo alkohol zamiast pełnienia funkcji koła ratunkowego, staje
się balastem, który ściąga na dno. „Za korzyści, jakie daje człowiekowi alkohol,
ten płaci coraz wyższą cenę, często – dzięki silnemu mechanizmowi samookłamywania się – nie dostrzegając strat, jakie ponosi, znacznie przewyższających
ulotne korzyści. Alkohol najpierw wznosi człowieka na wyżyny (np. daje poczucie
własnej atrakcyjności, wyjątkowości, siły, zrelaksowania), a potem bezpardonowo
strąca go w przepaść” (Włodarczyk 2016, s. 19).
„Włączenie ‘alkoholu’ do struktur poznawczych, jako pojęcia centralnego, organizującego pozostałe informacje, sprzyja zmniejszeniu stopnia strukturalizacji,
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zawęża zakres treściowy i zubaża strukturę ‘ja’. Przejawia się to w globalnym, powierzchownym ujmowaniu rzeczywistości, która jest odbierana w końcowej fazie
procesu psychodegradacji dychotomicznie, jako sprzyjająca lub nie sprzyjająca piciu
alkoholu. Następuje destabilizacja reprezentacji otoczenia i samego siebie, wyrażająca się chwiejnością, brakiem konsekwencji, niepewnością własnych sądów i decyzji,
nieprzywiązywaniem do nich wagi, podatnością na sugestię” (Cibor 1994, s. 45).
W zasadzie to nie substancja uzależnia człowieka, ale efekty wywołane w samopoczuciu człowieka pod wpływem chemicznego działania tej substancji (Pomianowski1998, s. 262). Uzależnienie dotyka często osób, które nie potrafią żyć
w realnym świecie, zmagać się z codziennością i ze swoim losem oraz tych, które
szukają bezpieczeństwa i stabilności w powtarzających się zrytualizowanych działaniach, nawet jeśli mają one charakter destrukcyjny; jest więc doświadczeniem,
które wyrasta z nawykowej reakcji jednostki na coś, co uważa ona za gratyfikujące, doświadczeniem dającym możliwość szybkiego i efektywnego regulowania
samopoczucia potęgującego wrażenie samowystarczalności, siły, kontroli, co jednak
jest sztuczne i z czasem powoduje, że kurczą się inne możliwości radzenia sobie,
aż całkowicie zanikają i zaczyna dominować uzależnienie jako jedyny sposób radzenia sobie ze światem i samym sobą (Pomianowski1998, s. 262). To ograniczenie repertuaru możliwych strategii działania osób uzależnionych, ich sztywność
i nieefektywność sprowadzają je do poziomu nawykowych, prymitywnych reakcji
i doprowadzają do blokowania rozwoju jednostki, a ostatecznie do wyczerpania
się zasobów (fizycznych, psychicznych, materialnych) osób uzależnionych (Pomianowski 1998, s. 264).
Dalekosiężne konsekwencje pozostawania w dyktaturze alkoholu i uzależnienia od niego to wewnętrzne spustoszenie, duchowa pustka, które idą w parze
z osamotnieniem i izolacją społeczną. Towarzyszą temu zaburzenia sfery emocjonalnej, zwłaszcza stany wzmożonego pobudzenia emocjonalnego: impulsywność,
drażliwość, gwałtowność, irracjonalność reakcji nieadekwatnych do bodźców, brak
kontroli afektywnej, zmniejszenie odporności na sytuacje trudne, podwyższenie
poziomu lęku czy nasilenie objawów depresyjnych (Cibor 1994, s. 21–22). Odczucia, takie jak lęk, cierpienie, rozpacz, wstyd czy złość, opanowują świadomość do
tego stopnia, że dochodzi do utraty innych uczuć, zwłaszcza tych pozytywnych,
które powinny towarzyszyć codziennemu życiu (Besançon 1999, s. 29).
Osoby uzależnione od alkoholu należą do kategorii osób cierpiących na
osłabienie zdolności dojrzałego „zdroworozsądkowego” myślenia, uporczywie
powtarzających szkodzące im zachowania (Woydyłło 2009, s. 60). Wiąże się to
z obniżeniem funkcji poznawczych, z zachwianiem realistycznej oceny sytuacji,
z obniżeniem lub utratą zdolności logicznego rozumowania, z deficytami w procesach rozumowania i procesach decyzyjnych, z upośledzeniem zdolności do
przewidywania skutków własnego postępowania i adekwatnej oceny faktycznych
konsekwencji – spustoszeń, jakie niesie ze sobą alkoholizm; można więc powiedzieć, że chorobą dotknięty jest tu rozsądek (Woydyłło 2004, s. 30–31).
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Jak zauważa Ewa Woydyłło (2009, s. 20–21), w trakcie nałogowego regulowania emocji toczą się równolegle 2 procesy. Pierwszy wiąże się z pogłębiającym
się fizjologicznym „przyzwyczajeniem” organizmu do substancji zażywanej jako lekarstwo na kiepskie samopoczucie, w początkowej fazie uzależnienia przynoszące
natychmiastową poprawę nastroju. Drugi proces to fałszywa ocena tego pogłębiającego się przyzwyczajenia, nie dostrzeganie szkodliwych skutków zażywania lub
przypisywanie ich innym przyczynom. „Istota uzależniania tkwi w nierozerwalnym
splocie tych dwóch procesów: z jednej strony coraz silniejszego, fizjologicznego
i psychologicznego przywiązania do »lekarstwa«, z drugiej – zaprzeczania i upierania się, że dane »lekarstwo« nadal leczy, a nie kaleczy” (Woydyłło 2009, s. 21).

Starość i róźne odcienie problemów alkoholowych
Ostatnia faza cyklu życia człowieka nie jest wolna, podobnie jak wcześniejsze,
od problemów nadużywania alkoholu. Warto przyjrzeć się bliżej ich odcieniom
i typom, które można wyróżnić w ich obrębie.
Roboczą typologię osób w okresie późnej starości mających (zidentyfikowany
lub niezdiagnozowany) problem alkoholowy można stworzyć, korzystając z rozróżnień wprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, która doprecyzowała picie okazjonalne, ryzykowne i szkodliwe (Anderson, Gual, Colom 2007,
s. 20–22; Fudała 2007, s. 9), w połączeniu z kryteriami diagnostycznymi uzależnienia od alkoholu zawartymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10 lub piątej wersji klasyfikacji DSM. Możliwe
są tu zatem następujące warianty, w zależności od typu picia we wcześniejszych
fazach życia i jego intensyfikacji w okresie starości:
— osoby, które we wcześniejszych fazach życia charakteryzował okazjonalny typ
picia alkoholu, ale w okresie starości przyjął postać picia ryzykownego;
— osoby, które we wcześniejszych fazach życia charakteryzował okazjonalny typ
picia alkoholu, ale w okresie starości przyjął postać picia szkodliwego;
— osoby, które we wcześniejszych fazach życia charakteryzował okazjonalny typ
picia alkoholu, ale w okresie starości nasilił się tak, że przyjął postać uzależnienia od alkoholu;
— osoby, których picie alkoholu we wcześniejszych fazach życia było piciem ryzykownym, a w okresie starości nasiliło się, stając się piciem szkodliwym;
— osoby, których picie alkoholu we wcześniejszych fazach życia było piciem
ryzykownym, a w okresie starości zintensyfikowało się aż do uzależnienia od
alkoholu;
— osoby, których typ picia alkoholu nosił znamiona picia szkodliwego, a w okresie starości zintensyfikował się do pełnoobjawowego uzależnienia od alkoholu;
— osoby, które we wcześniejszych fazach życia były uzależnione od alkoholu
i tak pozostało w okresie starości.
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Możliwe są również inne scenariusze – osłabienia (lecz jednak nadal istnienia) problemów alkoholowych w okresie starości, w porównaniu z doświadczanymi we wcześniejszych fazach życia:
— osoby, które w okresie starości reprezentują typ picia ryzykownego, podczas
gdy we wcześniejszych fazach życia ich picie można było zaklasyfikować jako
picie szkodliwe;
— osoby, które w okresie starości reprezentują typ picia ryzykownego, podczas
gdy we wcześniejszych fazach życia ich picie alkoholu miało postać uzależnienia od alkoholu;
— osoby, które w okresie starości reprezentują typ picia szkodliwego, podczas
gdy we wcześniejszych fazach życia ich picie można było zaklasyfikować jako
uzależnienie od alkoholu.
W przypadku osób w starszym wieku uzależnionych od alkoholu, Bogusław
Habrat (2011, za: Zimberg 1974, s. 135–139) wskazuje, że populacja ta składa
się z dwóch generalnych grup:
— osoby, które uzależniły się znacznie wcześniej i pomimo szkód zdrowotnych
spowodowanych piciem alkoholu dożyły starości, charakteryzujące się wielością szkód zdrowotnych, zaburzeń psychicznych i zaburzeń funkcjonowania
społecznego; przyjmuje się, że stanowią one 2/3 całej populacji osób pijących
alkohol w tej fazie życia;
— osoby, które zaczęły pić alkohol stosunkowo niedawno, np. po przejściu na
emeryturę; stanowią pozostałą 1/3 całej populacji osób pijących alkohol w tej
fazie życia.
Inny podział seniorów uzależnionych od alkoholu obejmuje dwie powyższe
grupy, a uzupełniony jest o jeszcze jedną: seniorów, którzy w okresie młodości lub
wieku średnim pili nałogowo, potem zachowywali przez dłuższy czas abstynencję,
a w okresie starości ponownie powrócili do stylu picia alkoholu, zdradzającego
symptomy uzależnienia od niego (Smrokowska-Reichmann 2005, s. 48).
Podział w obrębie populacji osób nadużywających substancje psychoaktywne,
częściowo podobny do propozycji Zimberga, został zawarty w biuletynie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Cel – narkotyki:
— osoby wcześnie rozpoczynające używanie tych substancji, zwykle o długiej
historii używania, która jest kontynuowana w okresie starości;
— osoby późno rozpoczynające ich używanie, zwykle pod wpływem jakiegoś
stresującego wydarzenia życiowego (np. przejście na emeryturę, rozpad małżeństwa, utrata bliskiej osoby, itp.) (Gossop; Brennan, Moos 2000, s. 142–
143).
Populację seniorów nadużywających alkoholu i będących od niego uzależnionymi proponuję także, aby podzielić na inne generalne podgrupy, w zależności od
fazy cyklu życia, w której miały miejsce początki nadużywania alkoholu oraz od
aktualnej postaci problemu alkoholowego:
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— osoby, których początek nadużywania alkoholu lub uzależnienia od niego sięga wcześniejszych faz życia, a w okresie starości jest kontynuowany, lecz słabiej niż wcześniej;
— osoby, których początek nadużywania alkoholu lub uzależnienia od niego
sięga wcześniejszych faz życia i w okresie starości pozostaje w zasadzie niezmienny w swym obrazie i intensywności;
— osoby, których początek nadużywania alkoholu lub uzależnienia od niego sięga
wcześniejszych faz życia, a w okresie starości jest kontynuowany i nasila się.
Sytuację seniorów mających w swej biografii doświadczenie własnych problemów alkoholowych może różnicować jeszcze jedna zmienna: podejmowanie
w przeszłości mniej lub bardziej skutecznych prób terapii uzależnień. Mamy zatem kolejny wariant, dotyczący osób, które we wcześniejszych fazach życia podejmowały próby terapii uzależnień, pozostając w krótszym lub dłuższym okresie
trzeźwości, ale w okresie starości ponownie powrócił ich problem utraty kontroli
(z różnym nasileniem) nad ilością i/lub częstotliwością spożywania napojów alkoholowych.
Pewne jest to, że problem używania i nadużywania alkoholu w wieku senioralnym dotyczy osób mieszkających w swoich własnych domach, domach swoich
dzieci i domach pomocy społecznej8 lub innych placówkach wsparcia społecznego.
Przyjrzyjmy się dostępnym, wybranym wynikom badań.
W wywiadzie medycznym, będącym częścią multidyscyplinarnego projektu
PolSenior (Mossakowska, Więcek, Błędowski 2012, s. 217) pytano 5695 respondentów (w tym 4979 osoby w wieku od 65 r.ż.) o spożywanie alkoholu. Do
częstego i bardzo częstego picia alkoholu przyznało się 17,1% respondentów. Częstość nadmiernego spożywania alkoholu była większa u mężczyzn (26,97%) niż
u kobiet (6,94%).
Problem nadużywania alkoholu wśród seniorów Łodzi i okolic stanowił obszar badawczy Marioli Świderskiej (2016) (próba badawcza to 186 osób w wieku
powyżej 65 lat, w tym 47,3% stanowiły kobiety; z wykorzystaniem testu CAGE
i kwestionariusza CHARM). Autorka badań zinterpretowała ich wyniki następująco: przeprowadzone wśród badanych testy wskazały na istnienie problemu alkoholowego wśród 15 badanych (8,1%); wśród seniorów nadużywających alkoholu
przeważali mężczyźni (11,2% badanych mężczyzn), natomiast pośród 88 badanych kobiet do zbyt dużego spożycia alkoholu przyznało się 4,5% kobiet.
Elżbieta Kościńska (2016) wykorzystując test AUDIT i w oparciu o jego normy (mając próbę badawczą liczącą 570 respondentów w wieku 60–94 roku życia, w tym 362 kobiet), dokonała kwalifikacji 4 wzorców spożywania alkoholu
(picie o nikim poziomie ryzyka, picie ryzykowne, picie szkodliwe i podejrzenie
8
Warto zwrócić uwagę na istnienie w Polsce domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych
od alkoholu lub pododdziałów DPS przeznaczonych dla tych osób, niestety z liczbą miejsc niewystarczającą w stosunku do potrzeb. Więcej patrz. np. Grygiel 2013; Szafranek 2018.
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uzależnienia). Uzyskane wyniki były następujące: 40,4% spośród pijących alkohol
stanowiły osoby reprezentujące wzór picia wskazujący na niski poziom ryzyka,
37,5% – picie ryzykowne, 17,6% – picie szkodliwe, zaś 4,5% – podejrzenie uzależnienia od alkoholu. Wzór picia ryzykownego i szkodliwego wykazywali częściej
badani w kategorii wiekowej od 60 do 70 lat (szczególnie w przedziale od 60
do 65 lat). Inne zależności wykazane w badaniu dotyczyły płci respondentów:
60% osób deklarujących picie alkoholu stanowiły kobiety (ich przewaga była też
liczebną w reprezentacji całej próby badawczej: 362 kobiety i 208 mężczyzn), ale
ich sposób picia wskazywał na niski poziom ryzyka. Wśród pijących mężczyzn
większy był odsetek (w porównaniu do kobiet) przejawiających wzór picia szkodliwego oraz wskazującego na podejrzenie uzależnienia od alkoholu. Kryterium
stanu cywilnego ukazało, że: w kategorii ‘mężatka/żonaty’ i ‘wdowa/wdowiec’
największy był odsetek osób, których picie alkoholu wskazywało na niski poziom
ryzyka oraz picie ryzykowne; panny/kawalerowie najczęściej pili w sposób ryzykowny i szkodliwy; wśród osób rozwiedzionych dominował wzór picia o niskim
poziomie ryzyka. Badanie pokazało także wyniki w zróżnicowaniu wzorca picia
alkoholu w zależności od zamieszkiwania samotnie lub z innymi osobami: osoby
zamieszkujące samotnie, z małżonkiem lub rodzinami dzieci najczęściej przejawiały wzór picia ryzykownego oraz picia o niskim poziomie ryzyka; wśród seniorów zamieszkujących z przyjacielem/konkubentem dominował szkodliwy wzór
picia alkoholu, osoby mieszkające z członkami dalszej rodziny przejawiały wzór
picia ryzykownego i wskazującego na podejrzenie uzależnienie, natomiast osoby
zamieszkujące samotnie to najczęściej podgrupa badanych co do których istnieje podejrzenie uzależnienia od alkoholu. Seniorzy pijący alkohol i mieszkający
w mieście czynili to częściej niż seniorzy mieszkający na wsi. W zależności od
oceny satysfakcji z życia, najczęściej piły alkohol te osoby, których cechowała
umiarkowana satysfakcja i to one także stanowiły największy odsetek osób spożywających alkohol w sposób szkodliwy, natomiast osoby z niską satysfakcją z życia
dominowały wśród osób spożywających alkohol dający podstawy do podejrzeń
uzależnienia od alkoholu.
Warto spojrzeć jeszcze na badanie Marty Zin-Sędek (2019), przeprowadzone metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview), z użyciem 3 narzędzi
badawczych. Dla części próby badawczej, która mieściła się w przedziale wiekowym 60–64 lata, czyli 177 osób w fazie tzw. wczesnej starości (11,4% całej próby
badawczej), uzyskano następujące wyniki: prawie 4/5 badanych osób starszych
to konsumenci alkoholu. Wśród abstynentów 3/4 to osoby, które deklarowały, że
w ciągu 12 miesięcy przed badanem nie piły alkoholu, natomiast 1/4 deklarowała
abstynencję przez całe życie. Prawie połowa konsumentów alkoholu z najstarszej
grupy wiekowej (45,4%) przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy piła
alkohol w sposób ryzykowny (rozumiany jako wypicie przynajmniej 40 gramów
100% alkoholu w przypadku kobiet i 60 gramów w przypadku mężczyzn) – w ten
sposób alkohol spożywano najczęściej okazjonalnie, natomiast na ryzykowne pi(s. 101–122)  115
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cie co najmniej raz w tygodniu wskazało 4,3% badanych (częściej mężczyźni).
Alkohol był najczęściej spożywany w czyimś towarzystwie (rodziny i znajomych),
natomiast w samotności alkohol spożywało 41,8% starszych osób, przy czym 9,2%
badanych piło samotnie co najmniej raz w tygodniu. Jako uzasadnienie picia alkoholu podawano przede wszystkim względy towarzyskie, zaś kilka procent badanych wskazało, że pili alkohol w sytuacji przygnębienia lub powodowani chęcią
zapomnienia o problemach. Niemal 10% respondentów było przekonanych o zdrowotnej funkcji alkoholu, a 5% o jego dietetycznym wpływie. Do okazjonalnego
ryzykownego picia zdecydowanie częściej przyznawali się mężczyźni (8,6% piło
w sposób ryzykowny co najmniej raz w tygodniu) niż kobiety (prawie 65% kobiet
z najstarszej grupy wiekowej w ciągu 12 miesięcy nie piło w sposób ryzykowny).
W ocenie badaczki – Marty Zin-Sędek w zdecydowanej większości częstotliwość
picia w pokoleniu osób w wieku 60–64 lat (mniej więcej raz w tygodniu) można uznać za umiarkowaną. Zaznaczyło się zróżnicowanie płciowe konsumentów
alkoholu: kobiety piły mniej i rzadziej niż mężczyźni, częściej deklarowały postawy abstynenckie oraz wyraźnie mniejszą częstotliwość picia, gdyż połowa z nich
spożywała alkohol rzadziej niż raz w miesiącu, niemniej co dziesiąta piła często
(co najmniej raz w tygodniu), natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej sięgali po alkohol, a co szósty wskazywał, że pił codziennie lub prawie codziennie,
a ponadto zdecydowanie większe były również ilości napojów alkoholowych wypijanych przez nich.
Przywołane tu wyniki badań dają pewne podstawy do zyskania orientacji
w omawianej kwestii, ale w konkluzji obraz i nasilenie problemów związanych ze
spożywaniem alkoholu zwykle są kreślone (przynajmniej w Polsce) na podstawie
badań cząstkowych, realizowanych fragmentarycznie, nieregularnie i z wykorzystaniem zróżnicowanych metodologii badań, dostarczających dane, które obarczone
są błędem niedoszacowania. Analizując dostępne wyniki badań dotyczące spożywania alkoholu przez seniorów, trzeba mieć także na względzie, że trudno je
porównywać, z kilku kolejnych powodów (za: Z badań amerykańskich 2003, s. 4).
Po pierwsze czynnikiem zakłócającym jest zróżnicowanie populacji seniorów (obejmującej aż 4 dekady życia i znajdującej się w zróżnicowanej sytuacji życiowej,
zawodowej, zdrowotnej, itp.). Ponadto kwestionariusze stosowane w badaniach
przesiewowych mogą być niedopasowane do osób w starszym wieku, u których
mogą nie występować pewne szkody zawodowe, prawne i społeczne konsekwencje nadużywania alkoholu, będące kryteriami diagnostycznymi picia szkodliwego.
Część konsekwencji intensywnego picia alkoholu łatwo pomylić z dolegliwościami charakterystycznymi dla okresu starości. Poza tym również dane pokazujące
wskaźniki picia alkoholu przez osoby w okresie starości mogą być mylące, ze
względu na to, że osoby intensywnie spożywające alkohol mogą nie dożyć tej
późnej fazy życia z powodu przedwczesnych zgonów tym spowodowanych.
Podobnie utrudnione może być diagnozowanie problemów alkoholowych
seniorów, a wpływają na to między innymi następujące czynniki: poszukiwanie
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przyczyn zaburzonego funkcjonowania w specyfice procesu starzenia się, a nie
postrzeganie ich jako konsekwencji problemów alkoholowych; znikome zainteresowanie badaczy i służb społecznych problemem uzależnienia od alkoholu seniorów (znacznie mniejsze niż zainteresowanie tym problemem dotyczącym ludzi
młodych); stereotypowe przekonania, że picie alkoholu przez osoby starsze nie
niesie ze sobą szkód społecznych, a sprawia im przyjemność (jedną z nielicznych);
niezauważanie, ignorowanie, bagatelizowanie lub minimalizowanie problemów
alkoholowych seniorów przez najbliższe im osoby lub ich opiekunów; izolacja
społeczna osób starszych zmniejszająca możliwości udzielenia profesjonalnej pomocy; wstyd i skrępowanie seniorów blokujące zwrócenie się o pomoc; niewiedza
dotycząca form właściwej, dostępnej pomocy (Woronowicz 2009, s. 207; Fabiś,
Wawrzyniak, Chabior 2015, s. 299), a także przekonania części społeczeństwa
(podzielane przez seniorów i ich otoczenie) o wręcz korzystnym wpływie na zdrowie pewnych gatunków napojów alkoholowych.
Jak wcześniej zostało to podkreślone, specyfika okresu starości sprawia, że
manifestujące się przejawy starzenia mogą zamaskować problemy alkoholowe seniorów, będąc niekiedy tożsamymi, tak, że w efekcie zostają one niezauważone, pominięte lub mylnie przypisane jako symptomy procesu starzenia się. Co za
tym idzie, także i konsekwencje problemów alkoholowych mogą umykać uwadze
(członków rodziny seniorów, ich znajomych czy przedstawicieli środowiska medycznego i służb pomocowych).
Mówiąc o jednostkowych konsekwencjach spożywanego alkoholu (gdy dotyczy to wszelkich odcieni stylów picia, począwszy od towarzyskiego, poprzez picie
ryzykowane, picie szkodliwe, na uzależnieniu od alkoholu skończywszy), wskazać
należy skutki zdrowotne. Okazuje się, że ta sama ilość wypitego alkoholu u osób
starszych prowadzi do średnio o 20% większego jego stężenia we krwi niż u osób
w młodszym wieku (Habrat 2011, s. 703; Z badań amerykańskich 2003, s. 5).
Organizm w tej fazie życia nie ma już takich jak wcześniej możliwości metabolizowania alkoholu, a więc większe jest ryzyko upojenia alkoholowego i toksyczność napojów alkoholowych oraz – przede wszystkim – jej następstw, wzrastająca
wraz z wiekiem, pociągająca za sobą potęgowanie się zdrowotnych skutków tak
jednorazowych, jak i powtarzających się incydentów spożycia alkoholu. Dodatkowo zgubne w skutkach są interakcje spożywanego alkoholu z przyjmowanymi
lekami (Z badań amerykańskich, 2003, s. 5). Silnym uszkodzeniom ulega przede
wszystkim mózg: dochodzi tu zwłaszcza do uszkodzeń przednich płatów mózgowych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie intelektualne, poznawcze (Z badań
amerykańskich, 2003, s. 6), do uszkodzeń w korze przedczołowej, odpowiedzialnej za planowanie, myślenie abstrakcyjne, panowanie nad impulsami i popędami
oraz zachowania kompulsywne, a także w płacie limbicznym odpowiadającym za
najsilniejsze, elementarne popędy (Urschel 2011, s. 29–30). Wyjątkowo wrażliwy
na działanie alkoholu etylowego jest układ nerwowy – w nim najwcześniej i najwyraźniej ujawniają się skutki neurotoksycznego działania etanolu.
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Nadużywanie alkoholu powoduje także szereg zaburzeń poznawczych, w tym
obniżenie zdolności w zakresie myślenia abstrakcyjnego, przewidywania i koncentracji uwagi. Dysfunkcje poznawcze, pogłębione starzeniem się mózgu, zachodzące zmiany jakościowe w sferze intelektualnej, percepcyjnej, motorycznej, uwagi
oraz pamięci (Straś-Romanowska 2011 s. 333–337) pogłębiają się we wzajemnym
sprzężeniu z konsekwencjami jednorazowego lub cyklicznego spożywania napojów
alkoholowych, intensyfikując zmiany regresywne
Toksyczne skutki nadużywania środków psychoaktywnych dotyczyć również
sfery psychiki (Madeja 2008, s. 798; Osiatyński 2005, s. 19; Portnow, Piatnickaja 1977, s. 63 i n.). Wiążą się one między innymi ze niedojrzałością, zubożeniem emocjonalności, spłyceniem uczuciowości. Na ogół towarzyszy temu przy
tym duża labilność uczuć oraz obniżona umiejętność ich różnicowania i regulowania, łatwe powstawania afektów, częste zmiany nastroju. Owe skutki mogą
się przejawiać także w niestabilnym progu reaktywności na bodźce w otoczeniu,
w kumulacji wewnętrznych napięć wywoływanych deprywacją i frustracją potrzeb,
w podwyższonej agresywności motorycznej, w słabej umiejętności samouspokajania. Wiążą się zwykle również z niską tolerancją na lęk, z obecnością wielorakich
lęków i niepokoju psychomotorycznego. Zaobserwować można także inne objawy: upośledzenie zdolności oceny i sądów, zaburzoną samoocenę, brak poczucia
własnej wartości, brak wstydu, nieodpowiedzialność, słabą umiejętność syntetyzowania oraz osłabioną zdolność (lub jej brak) stawiania sobie celów i planowania.
Kolejna cecha to nietrwałość reakcji, zwłaszcza w dziedzinie motywów i pobudek
do działania (niekiedy ich skrajna wyczerpywalność), a także zmienność reakcji.
Charakterystyczna jest ponadto awolicja – brak zainteresowania czymkolwiek, deficyt aktywności innej niż związanej ze środkiem uzależniającym, niezdolność do
podejmowania decyzji, niezdolność woli do wysiłku oraz brak przywiązania do
osób bliskich. Do tego nierzadko dochodzą: poczucie samotności, izolacji i odrzucenia przez innych, agresja, złość, chorobliwa zazdrość i podejrzliwość, skłonność
do litowania się nad sobą. Nie mogąc sobie poradzić z tym ciężarem, nie znajdując innego sposobu na poradzenie sobie z tym balastem, osoba nadal pije – i koło
się zamyka.
Rzetelne i wyczerpujące wyjaśnienie dlaczego konkretna osoba uzależni się
od alkoholu jest niewykonalnym zadaniem, ponieważ uwarunkowania te są liczne
i wielowymiarowe. Proces starzenia, wraz ze swoją specyfiką i doświadczanymi
skutkami, jest tylko jednym z wielu czynników etiologicznych, niemniej bez wątpienia może stanowić czynnik wywołujący i/lub wzmagający spożywanie alkoholu.
Konsekwencje procesu starzenia się przeplatają się i nasilają konsekwencje spożywania alkoholu, nad którym seniorzy utracili kontrolę.
Czy istniejąca w Polsce praktyka wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu
(jej założenia, organizacja, realizacja) (zainteresowanych bardziej szczegółowym
omówieniem odsyłam do: Włodarczyk 2020) jest odpowiednią, wystarczającą dla
tej kategorii osób w wieku senioralnym? Z danych wskazanych przez Jadwigę
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Fudałę dotyczących osób podejmujących terapię uzależnień, wynika, że rocznie
około 10 tys. osób to osoby po 65 roku życia, co stanowi około 4% wszystkich
pacjentów leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu (Leczenie uzależnień…).
O specyfice pracy z nimi wypowiada się tak: „…najczęściej leczeni w kierunku
abstynencji. Pracujemy z nimi grupowo i indywidualnie. Indywidualne podejście
jest bardzo ważne, bo dużym problemem w tej grupie wiekowej jest to, że pacjenci często stracili sens życia, mają poczucie, że są już u schyłku, nic ich już
nie czeka. Dlatego tak istotne jest, by pomóc im znaleźć w życiu takie sfery, które
by im dawały radość i satysfakcję. Bo jeżeli dokonuje się w życiu zmiany, która
wymaga wysiłku i wyrzeczeń, to trzeba mieć głębokie przekonanie, co do jej sensu i korzyści, jakie z niej płyną. […] Praca w grupie też ma ogromny sens, bo
pacjenci nawiązują przyjaźnie, mają poczucie, że nie są sami, ale te zajęcia powinny być bezwzględnie łączone z terapią indywidualną” (Leczenie uzależnień…).
Nasuwający się tu wniosek jest zatem oczywisty: najlepszym z rozwiązań byłoby
stworzenie indywidualnych programów terapii dla seniorów, biorąc pod uwagę
zaawansowanie ich problemów alkoholowych, wiek, potrzeby, możliwości i ograniczenia. Czy to możliwe w Polsce?

Abstract:
The subject of this article focuses on the alcohol problems of seniors. These problems were discussed against the background of the characteristics of this phase of life, losses and
shrinking opportunities and in the context of the unstable sense of life in this period, which
contribute to the emergence and intensification of seniors’ alcohol problems.
Key words: alcohol problems, old age, seniors, the meaning of life.
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Znaczenie diagnozy prognostycznej w resocjalizacji
nieletnich sprawców przestępstw seksualnych
Abstrakt: Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowane i omówione zostały zagadnienia związane z diagnozą prognostyczną w resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw.
Skoncentrowano się na takich zagadnieniach, jak: istota diagnozy prognostycznej, charakterystyka nieletnich sprawców przemocy seksualnej, uwarunkowania powrotu do przestępczości nieletnich sprawców, specyfika szacowania powrotności do przestępstwa seksualnego
nieletnich oraz resocjalizacja nieletnich w kontekście diagnozy prognostycznej. Przyjęcie takiej
konstrukcji rozważań pozwala na analizę wczesnych predyktorów przestępczości seksualnej
nieletnich a tym samym zidentyfikowanie ścieżek rozwojowych o odrębnych czynnikach przyczynowych. Podejście takie ma istotne znaczenie teoretyczne i aplikacyjne albowiem daje
szansę na rozróżnienie przyczyn od konsekwencji, a tym samym zrozumienie procesów rozwojowych w kontekście normatywnym i nienormatywnym. Z kolei w aspekcie diagnostycznym
i interwencyjnym pozwoliłoby na uwspólnienie tych czynności i dopasowanie ich do okresu
rozwojowego.
Słowa kluczowe: agresja seksualna, nieletni sprawcy, szacowanie ryzyka, resocjalizacja.

Wstęp
Przestępstwa seksualne nieletnich coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania nie tylko opinii publicznej, ale także klinicystów i ludzi nauki. Dzieje
się tak z kilku powodów. Po pierwsze, dorośli sprawcy przestępstw seksualnych
zazwyczaj zaczynają swój przestępczy proceder w okresie dorastania i mają więcej
niż jedną ofiarę wywodzącą się spoza rodziny sprawcy (Abel, Mittleman, Becker
1985). Po drugie, im młodsza jest ofiara wykorzystania seksualnego, tym bardziej prawdopodobne, że sprawcą jest nieletni. Nieletni są sprawcami aż 43%
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napaści na dzieci poniżej szóstego roku życia. Spośród tych przestępców 14%
ma mniej niż 12 lat (Snyder 2000). Po trzecie, specyficzna jest dynamika rozwoju przestępstw seksualnych wśród nieletnich. Najwięcej sprawców znajduje się
w wieku 12 lat. Okres wczesnej adolescencji (między 12 a 14 rokiem życia) jest
okresem szczytowym napaści seksualnych wobec młodszych dzieci (Finkelhor, Ormrod, Chaffin 2009). Niezależnie jednak od tych niepokojących statystyk warto
podkreślić, że większość nieletnich będących sprawcami przestępstw seksualnych
nie stanie się nimi w okresie dorosłości. Nie spełniają bowiem kryteriów pedofilii i nie kontynuują swojego przestępczego procederu w dorosłości (McLeer i in.
1998). Co więcej, młodzi sprawcy wykorzystania seksualnego są bardziej podatni na leczenie niż osoby dorosłe, a właściwa resocjalizacja i terapia zmniejszają
szansę na ponowne popełnienie przez nich przestępstwa (Townsend, Rheingold
2013). Stąd coraz większe zainteresowanie problematyką uwarunkowań popełniania przestępstw seksualnych przez nieletnich oraz poprawa efektywności szacowania ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa w tej szczególnej populacji.
Ocena ryzyka recydywy wiąże się z szeregiem konsekwencji dla wymiaru sprawiedliwości, zarówno w sprawach karnych (np. decyzja o wyroku/skazaniu) jak
i penitencjarnych ( np. rodzaj ośrodka, terapii) oraz dla sprawcy i jego rodziny
(kwestie uwięzienia, włączenia rodziców w proces terapeutyczny, pozostawienie
nieletniego w domu rodzinnym lub umieszczenie go w ośrodku). Szacowanie powrotności nieletnich do przestępstw, zwłaszcza seksualnych ma również znaczenie
dla aktualnych i przyszłych ofiar. Właściwa diagnoza oznacza zwiększenie ich bezpieczeństwa i stwarza możliwość efektywnej ochrony. Niestety, chociaż dorosłym
przestępcom seksualnym poświęca się wiele miejsca w rozważaniach teoretycznych, badaniach empirycznych i klinicznej praktyce, badania nad oceną ryzyka
w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych dotyczące nieletnich przestępców
seksualnych nadal są stosunkowo nieliczne.

Istota diagnozy prognostycznej
Diagnoza prognostyczna nieletnich sprawców przestępstw seksualnych stanowi jeden z ważniejszych elementów psychologicznej diagnozy klinicznej tej
grupy sprawców i oznacza ocenę ryzyka powrotu do przestępczości seksualnej
(Pastwa-Wojciechowska, Grzegorzewska 2020; Felińska, Grzegorzewska 2010).
Z perspektywy karnej powrót do przestępstwa, również seksualnego nazywany jest
„recydywą” i odnosi się do recydywy podstawowej i wielokrotnej (art. 64 k.k.).
W prawie karnym recydywę najprościej można nazwać ponownym popadnięciem
w sytuację zakazaną pod groźbą kary. Recydywa podstawowa, zwana także jednokrotną lub specjalną zwykłą, zachodzi gdy sprawca skazany za przestępstwo
umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co
najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za
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które już był skazany. Warunkiem recydywy specjalnej jest zatem: (1) faktyczne
odbycie kary, która została orzeczona; (2) prawomocne skazanie za przestępstwo
uprzednie na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy;
(3) „podobieństwo” czynu zabronionego popełnionego poprzednio za które został
skazany z przestępstwem ponownym. Jak stanowi art. 115 § 3 kodeksu karnego
przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju;
przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. Natomiast recydywa wielokrotna, uregulowana w art. 64 § 2 k.k., zachodzi, gdy sprawca uprzednio skazany w warunkach recydywy prostej, który odbył
łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności, w ciągu 5 lat po odbyciu
w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub
groźby jej użycia. „Należy zwrócić uwagę, że w pojęciu przestępczości powrotnej
(recydywy) istotna jest liczba skazań, a nie popełnionych przestępstw. Wynika to
z faktu, że zastosowanie określonej kary jest traktowane jako podstawowy środek powstrzymywania osoby od popełnienia ponownego przestępstwa. W związku
z tym ponowne skazanie za czyn sprzeczny z prawem jest traktowane jako wskaźnik braku skuteczności reakcji prawnokarnej wobec sprawcy czynu zabronionego”
(Niewiadomska 2007, s. 235).
Z perspektywy penitencjarnej jedną z fundamentalnych reguł postępowania
wykonawczego wobec skazanych jest ich resocjalizacja. W praktyce oznacza ona
podejmowanie działań zmierzających do pozytywnej adaptacji nieletnich, do skutecznego ich powrotu do życia społecznego opartego na poczuciu odpowiedzialności oraz wzbudzenia potrzeby przestrzegania porządku prawnego, a tym samym
powstrzymania się od powrotu do przestępstwa seksualnego i każdego innego.
Wobec osób nieletnich oddziaływania resocjalizacyjne mają charakter programowy
i obligatoryjny, w odróżnieniu do osób dorosłych, którzy uczestniczą w resocjalizacji dobrowolnie.
Recydywa w tym ujęciu traktowana jest zatem jako wskaźnik efektywności
kary pozbawienia wolności, albo innych środków formalnej reakcji na przestępstwo seksualne, takich jak środki probacyjne czy inne środki orzeczone przez sąd
dla nieletnich. W resocjalizacji oznacza to skupienie się na dwóch zagadnieniach:
po pierwsze recydywa rozważana jest jako istotne kryterium oceny oddziaływań
penitencjarnych wobec nieletnich oraz po drugie, poszukiwane są uwarunkowania
obniżenia powrotności do przestępstwa, które mogą stanowić fundament prognozy
kryminologicznej.
Skuteczność oddziaływań penitencjarnych wobec nieletnich sprawców przestępstw seksualnych zależy w istotny sposób od prawidłowo postawionej diagnozy ryzyka powrotności do przestępstwa, zwanej także diagnozą prognostyczną
lub kryminologiczną. Początkowo, szacowanie powrotu nieletnich do przestępstwa
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miało charakter wyłącznie kliniczny, oparty w dużej mierze na doświadczeniu
i intuicji psychologa (Pastwa-Wojciechowska, Grzegorzewska 2020). Takie podejście spotkało się z dużą krytyką środowiska psychologicznego ze względu na dużą subiektywność diagnozy i możliwość stosowania jej przez grupy zawodowe
nie przygotowane do klinicznej diagnozy psychologicznej. Współczesne wyniki
badań wskazują, że możliwość powrotu do działań przestępczych charakteryzując się swoistą dynamiką i elastycznością wymaga podejścia opartego na dowodach empirycznych. Oznacza to konieczność odejścia od statycznego podejścia
do szacowania czynników ryzyka powrotu do przestępczości na rzecz podejścia
dynamicznego oraz łączenia modelu klinicznego z aktuarialnym (Worling, Curwen
2001). W praktyce diagnostycznej polega to na diagnozowaniu recydywy pod
kątem współwystępowania czynników ryzyka w czasie i ich zmian następujących
w określonych okresach rozwojowych. Zgodnie z perspektywą psychopatologii rozwojowej (Grzegorzewska, Cierpiałkowska 2020) w ocenie ryzyka recydywy należy
wziąć pod uwagę, oprócz cech podtrzymujących przestępstwo, również czynniki
ochronne, czyli zasoby i mocne strony nieletniego rozpatrywane z poziomu biologicznego (np. temperament), psychologicznego (np. osobowość, empatia, zdolność
samoregulacji emocjonalnej i behawioralnej) oraz środowiskowego (np. poziom
izolacji społecznej, poziom stresu rodzinnego, doświadczenia traumatyczne). Tym
samym podkreśla się zmienności rozwojową nieletnich sprawców przestępstw
oraz ich podatność na interwencje terapeutyczne i resocjalizacyjne. Tym samym
w odniesieniu do nieletnich sprawców przestępstwo seksualnych rekomenduje się,
w odróżnieniu od sprawców dorosłych, mieszane podejście do szacowania ryzyka,
czyli tzw. podejście kliniczno-aktuarialne (Rich 2003).
W wielu krajach ocena ryzyka recydywy seksualnej nieletnich sprawców przestępstw jest wymogiem prawnym stawianym opiniującym ich biegłym sądowym.
Jednocześnie, ze względu na wagę problemu i standardy stawiane diagnozom psychologicznym wymaga się stosowania metod opartych na dowodach empirycznych
(evidence based diagnosis). Rzetelna i trafna diagnoza prognostyczna stanowi nie
tylko fundament podjęcia skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych, ale także
jest niezbędnym warunkiem prawidłowego procesu rozwoju i adaptacji społecznej
nieletniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa aktualnym i potencjalnym ofiarom.
Biegły oceniający poziom ryzyka recydywy seksualnej osoby nieletniej przyjmuje
na siebie ogromną odpowiedzialność. Od jego trafnego rozróżnienia i zidentyfikowania osób, które rzeczywiście stanowią grupę wysokiego ryzyka powrotu do
przestępczości zależą zarówno decyzje karne (mniej lub bardziej rygorystyczne
formy nadzoru), dalsze cele praktyczne związane z planowaniem oddziaływań
terapeutycznych i korygujących (specjalistyczna terapia ukierunkowana na przestępstwa seksualne lub na przestępstwa ogólne) oraz bliższe i dalsze konsekwencje rozwojowe dla nieletnich. Szczególnie dotyczy to nieletnich nieprawidłowo
zaklasyfikowanych do grupy wysokiego ryzyka powrotu do przestępstw seksualnych. Z jednej strony mylna diagnoza prognostyczna oznacza objęcie nieletniego
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bardziej rygorystycznymi formami nadzoru niż wymaga to jego sytuacja. Z drugiej
zaś z mylnej diagnozy wynika konieczność udziału nieletniego w specjalistycznej
terapii dla sprawców przestępstw seksualnych, co jak wynika z badań (Hollin
1999; Rich 2003) zwiększa ich poziom psychopatologii, obniża motywację do
zmiany oraz wywołuje, nieobecną wcześniej, identyfikację z tą kategorią przestępców. Skutkuje to zwiększeniem ryzyka recydywy ogólnej (powrót do przestępstwo
w ogóle) i specjalnej (powrót do przestępstw o charakterze seksualnym).

Charakterystyka nieletnich sprawców przemocy seksualnej
Współczesna literatura przedmiotu wskazuje, że nieletni sprawcy przestępstw
seksualnych to grupa niejednorodna (heterogeniczna) i specyficzna, wyróżniająca
się zarówno na tle dorosłych sprawców przestępstw seksualnych jaki nieletnich
sprawców przestępstw nieseksualnych. Nieletni sprawcy przestępstw seksualnych
charakteryzują się swoistą specyfiką odnośnie poziomu wiktymizacji, wyboru ofiary i mechanizmów popełnionego przestępstwa. Jak wskazują wyniki badań, mimo
postępu badań w tym zakresie, nadal istnieją trudności w identyfikowaniu nieletnich dokonujących przestępstw na tle seksualnym. W dużej mierze wynika to
z trudności w definiowaniu właściwych i tzw. szkodliwych zachowań seksualnych
młodzieży. Wciąż dysponujemy stosunkowo niewielką i rzetelną wiedzą o „normalnym” rozwoju seksualnym dziecka i jej znaczeniu dla funkcjonowania młodego
człowieka, a także o wczesnych predykatorach nieprawidłowości w rozwoju seksualnym dzieci i adolescentów. Bazowanie na teoriach dotyczących osób dorosłych
jest błędem, ponieważ zarówno na podstawie literatury przedmiotu, jak i badań
klinicznych wiadomo już, że pomiędzy nieletnimi a dorosłymi sprawcami przemocy seksualnej istnieją poważne różnice (Rudd, Herzberger 1999, Felińska 2006).
Szczególnie podkreśla się brak prowadzonych na szeroką skalę badań nad dziećmi
i młodzieżą przewijającymi tzw. szkodliwe zachowania seksualne. Zachowania te
mogą bowiem stanowić predykator późniejszych przestępstw o charakterze seksualnym. Ich rozpoznanie stanowi kluczowy element zarówno diagnozy i terapii,
jak i profilaktyki. Dzieci przejawiające niewłaściwe lub agresywne zachowania
seksualne definiuje się jako dzieci, które w sposób nietypowy koncentrują się na
sferze intymnej. Zachowania te mogą mieć charakter potencjalnie zagrażający/
niebezpieczny dla nich samych lub innych osób (Bonner i in. 1999). Ten element
zachowań, w dużej mierze odróżniający je od zachowań normatywnych, typowych
dla wieku dziecka, określany jest często w kategoriach molestowania/wykorzystania seksualnego. To co sprawia trudność w pracy klinicznej to właściwa definicja
wykorzystania seksualnego. Wielu młodych ludzi angażuje się w aktywności, które
są częścią ich normalnego rozwoju. Zazwyczaj nie mają one charakteru przemocy i stanowią obszar eksploracji, zdobywania nowych doświadczeń i uczenia się
nowych kompetencji związanych z seksualnością i intymnością. Uwarunkowania
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kulturowe i brak dostatecznej wiedzy powoduje, że często pojawiają się wątpliwości i niepewność czy zaklasyfikować zachowania młodych ludzi jako normatywną
ekspresję seksualną czy też jako akt wykorzystania seksualnego (Beisert 2007).
Według Kathleen Faller (1988) wykorzystanie seksualne to każdy akt pomiędzy
osobami o rożnym stopniu rozwoju, którego celem jest gratyfikacja seksualna osoby na wyższym stopniu rozwoju. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem
a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Przemoc seksualną WHO (2002) definiuje jako jakikolwiek akt seksualny, próba uzyskania aktu seksualnego, niechciane
komentarze, zaloty lub działania o charakterze seksualnym lub w inny sposób
skierowane przeciwko seksualności osoby z użyciem przymusu, niezależnie od osoby, ich relacji z ofiarą, w jakimkolwiek otoczeniu, w tym między innymi w domu
i pracy Według WHO aktywność taka może dotyczyć namawiania lub zmuszania
do angażowania się w czynności seksualne, wykorzystanie do prostytucji lub innych zabronionych praktyk seksualnych (dotyczy dzieci) oraz wykorzystania dzieci
do produkcji materiałów o charakterze pornograficznym (WHO 2002). Kodeksy
prawne wskazują, jakie zachowania seksualne są karalne i stanowią przestępstwa
seksualne oraz określają wiek odpowiedzialności karnej w danym państwie. Zazwyczaj nieletni to osoba w wieku od 12/13 do 17/18 roku życia. W Polsce odpowiedzialność karną ponoszą osoby od 17 roku życia; nieletni w wieku od 13 do
17 lat podlegają „Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich” i zajmuje się
nimi Sąd Rodzinny i Nieletnich. Jednak w wyjątkowych sytuacjach nieletni, którzy
ukończyli 15 rok życia traktowani są jak dorośli i podlegają Kodeksowi Karnemu
– dzieje się tak w przypadku popełnienia przez nich czynów szczególnie ciężkich
(np. zgwałcenie, gwałt zbiorowy, zabójstwo) (Felińska 2006).
Jak już wcześniej wspomniano nieletni sprawcy przestępstw seksualnych to
populacja wymagająca szczególnej uwagi klinicystów. Nie można co prawda opisać
tej grupy jednym uniwersalnym wzorcem, ani określić charakterystycznego profilu
nieletnich sprawców. Istniejące badania empiryczne pozwalają jednak dookreślić
pewne charakterystyczne dla tej grupy sprawców właściwości. Biorąc po uwagę
wiek sprawcy i ofiary przemoc seksualną wobec dzieci stosują najczęściej chłopcy
w wieku 12–15 lat, a podejmowanie napaści wobec osób dorosłych wzrasta wśród
chłopców powyżej 16 roku życia (Chaffin i in. 2006). Badania kliniczne z wielu
różnych krajów z udziałem nieletnich agresywnych seksualnie (w wieku od 7 do
20 lat) wskazywały, że ich ofiary są zwykle im znane (Miranda, Corcoran 2000;
Wood i in. 2000) i są w młodszym wieku (Barbaree i in. 1993; Kaufman i in.
1996; Wood i in. 2000). Większe jest też prawdopodobieństwo wybierania na
ofiary chłopców niż dziewczęta (Kaufman i in. 1996). Amerykańskie badanie (Miranda, Corcoran 2000) porównujące naturę seksualną agresywnych zachowań nieletnich i dorosłych przestępców seksualnych wykazały, że nieletni (w wieku poniżej
18), byli znacznie bardziej skłonni do użycia siły wobec swoich ofiar niż dorośli.
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Ogólna tendencja jest taka, aby przestępstw seksualnych nieletnich nie traktować jako utrwalonej skłonności do agresji. Uzasadnione jest to kilkoma względami.
Po pierwsze, większość nastoletnich przestępców seksualnych popełniło również
przestępstwa niezwiązane z seksem (France, Hudson 1993), czyli specjalizacja
w przestępstwach seksualnych wśród nieletnich jest rzadka. Po drugie, nastoletni
przestępcy seksualni, którzy później popełnili inne przestępstwa są bardziej skłonni do popełnienia przestępstwa nieseksualnego, takiego jak kradzież, niż innego
przestępstwa seksualnego (Caldwell 2002; Worling, Långström 2006). Po trzecie,
analiza rozwoju i przebiegu niedostosowania u nastoletnich sprawców sugeruje,
że przestępstwa seksualne są konsekwencją popełniania przestępstw nieseksualnych (Elliott 1994). Wreszcie, zmienne związane z ryzykiem ogólnej przestępczości (np. antyspołeczne cechy osobowości, postawy i przekonania proprzestępcze,
socjalizacja z przestępczymi rówieśnikami) są związane zarówno z seksualną,
jak i nieseksualną recydywą wśród nieletnich przestępców seksualnych (Caldwell 2002; Prentky, Pimental i Cavanaugh 2006; Worling, Curwen 2000). Tym
samym przyjmuje się, że charakterystyka nieletnich sprawców przestępstw seksualnych pokrywa się nie tyle z charakterystyką dorosłych ile z charakterystyką
nieletnich przestępców w ogóle, chłopców z rodzin przemocowych i zaniedbanych oraz chłopców wyizolowanych społecznie. Najczęściej wskazuje się na: (1)
historię poważnych problemów rodzinnych (trauma wczesnodziecięca, chroniczna, doświadczana w okolicznościach braku opieki środowiskowej i wsparcia oraz
dysfunkcjonalność rodziny, w tym jej niestabilność, dezorganizacja, brak kontroli
i dyscypliny), (2) nieprawidłowości w rozwoju osobowości (pozabezpieczne przywiązanie, niska samoocena, deficyty w intymności), (3) doświadczanie seksualnego wykorzystania, zaniedbania lub przemocy fizycznej, (4) izolację społeczną
oraz (5) brak umiejętności społecznych (Rich 2003). W obszarze psychopatologii
wskazuje się na problemy poznawczo-emocjonalne oraz behawioralne nieletnich,
do których należą specyficzne zniekształcenia poznawcze związane na przykład
z obwinianiem ofiary, słaba empatia, trudności w rozpoznawaniu i właściwym
ocenianiu emocji u innych. Na poziomie zachowania obserwuje się w tej populacji słabą kontrolę impulsów, zachowania opozycyjno-buntownicze oraz trudności
szkolne. Wskazuje się też na deficyty neuropsychologiczne w dwóch obszarach:
funkcje wykonawcze związane z umiejętnością planowania i kontroli impulsów
oraz umiejętności werbalne związane z osądem i pochopnością myślenia (Ryan,
Lane 1997).

Uwarunkowania powrotu do przestępczości
nieletnich sprawców
Diagnoza szacowania ryzyka recydywy u nieletnich sprawców przestępstw
seksualnych opiera się na prognozowaniu kryminologicznym, które z jednej stro(s. 123–138)  129
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ny uwzględnia czynniki ryzyka konfliktu z prawem nieletniego, w tym określenie intensywności postaw antyspołecznych, przyczyn ich powstawania i sposobu
wewnętrznej integracji, a z drugiej – wskazuje zmienne psychospołeczne, które
zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia kolejnego przestępstwa. Wymienione elementy stanowią podstawę do formułowania wniosków dotyczących oddziaływań resocjalizacyjnych (Niewiadomska 2007). Podstawą podejmowanych działań
korekcyjnych wobec nieletnich sprawców przestępstw seksualnych powinna być
zatem diagnoza czynników intrapersonalnych odpowiedzialnych za podejmowanie aktów agresji, w tym agresji seksualnej oraz ich powiązania z czynnikami
środowiskowymi i sytuacyjnymi (Kruh i in. 2005). W prowadzonych oddziaływaniach resocjalizacyjnych mających na celu zwiększenie przystosowania nieletnich
do obowiązujących norm społecznych, w szczególny sposób należy wykorzystać
mocne strony i zasoby nieletnich, które wpływają na motywację i regulowanie patologicznych zachowań oraz zwiększają adaptacyjność społeczną jednostki (Millon
i in. 2005).
W porównaniu z literaturą dotyczącą dorosłych przestępców seksualnych, stosunkowo niewiele badań dotyczy predykcyjnej użyteczności różnych czynników
ryzyka, odnoszących się do prawdopodobieństwa popełniania przez nieletnich
dalszych seksualnych i/lub nieseksualnych przestępstw. Istniejące badania zwykle bazują na wiedzy o czynnikach zidentyfikowanych u dorosłych przestępców
seksualnych, które są pogrupowane według następujących kategorii: dane demograficzne nieletniego przestępcy, historia rozwoju, historia kryminalna, czynniki
związane z przestępstwem, czynniki rodzinne/społeczne i zmienne kliniczne (Hanson, Bussière 1998; Lee, Cottle, Heilbrun 2003). Należy zauważyć, że w bardzo
niewielu badaniach zbadano rolę zmiennych, które wydają się odgrywać istotną role w powrocie do przestępczości, takich jak doświadczenia po popełnieniu
przestępstwa i zmiany stylu życia. Metanaliza badań identyfikujących czynniki
ryzyka recydywy u nieletnich popełniających przestępstwa seksualne wskazuje na
następujące zmienne: (1) czynniki socjodemograficzne, takie jak wiek sprawcy,
status socjoekonomiczny rodziny oraz pochodzenie etniczne sprawcy; (2) przebieg rozwoju nieletniego sprawcy, a zwłaszcza historia doświadczania przemocy,
w tym przemocy seksualnej, i fizycznej oraz doświadczenia wykorzystania seksualnego u rodzeństwa nieletniego; (3) dewiacyjny styl życia: rodziny (struktura
rodziny, jej wielkość, pierworodność sprawcy, liczba rodzeństwa, kontekst prawny/
kryminogenny rodziny, obecność seksualnych sprawców w rodzinie, nadużywanie substancji psychoaktywnych przez rodziców, negatywna atmosfera rodzinna,
odrzucenie przez rodziców, strata rodzica, rozwód, separacja od rodziców), rówieśników (liczba przyjaciół, przynależność do dewiacyjnych grup społecznych/
gangów młodzieżowych), szkoły (brak pracy lub nauki, problemy wychowawcze,
wagarowanie, słabe wyniki w nauce, powtarzanie klasy, wydalenie ze szkoły),
nieletniego, a zwłaszcza nadużywanie przez niego substancji psychoaktywnych;
(4) dewiacje seksualne nieletniego, w tym braki w edukacji seksualnej, seksual130  (s. 123–138)
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ne zainteresowanie dziećmi, skłonności do gwałtów, niezdrowe nawyki seksualne,
obecność parafilii, seksualne niedostosowanie; (5) antyspołeczny styl życia związany z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości oraz antyspołecznymi zachowaniami; (6) historia popełnianych przestępstw, a zwłaszcza historia wcześniejszych
przestępstw i wyroków, jakiekolwiek wcześniejsze stosowanie przemocy, zarówno
seksualnej jak i nieseksualnej oraz (7) charakterystyka dokonanych przestępstw
seksualnych pod kątem rodzaju zachowań agresywnych, płeć i wiek ofiary, przemoc w przestrzeni publicznej, liczba ofiar, użycie siły, penetracja ofiary, zranienie
ofiary, natrętne napastowanie seksualne dzieci (Rombouts 2005).
Wiedza na temat czynników i zmiennych krytycznych dla ukształtowania się
ścieżki wiodącej do popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych przez nieletniego stanowi podstawę opiniowania i szacowania ryzyka. Sprawa jest o tyle trudna, że nie do końca wiadomo, które czynniki rzeczywiście pozwalają przewidzieć
dalsze losy przestępcze nieletniego. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, iż
nie dysponujemy ugruntowaną wiedzą, które z omawianych zmiennych stanowią
pewne i niepodważalne czynniki ryzyka recydywy seksualnej nieletnich, które podwyższają, a które redukują prawdopodobieństwo podjęcia przez nastolatka kolejnych dewiacyjnych zachowań seksualnych (Rich 2003).

Specyfika szacowania powrotności
do przestępstwa seksualnego nieletnich
Ocena ryzyka prawdopodobieństwa popełnienia przez nieletniego kolejnego
przestępstwa seksualnego, czyli tak zwana diagnoza prognostyczna jest takim samym procesem jak każda inna psychologiczna diagnoza kliniczna i podlega takim
samym regułom i standardom. Jednakże ze względu na charakter i przedmiot
oceny klinicznej stawia się przed nią oprócz celów ogólnych, również cele szczegółowe, wynikające z konieczności oceny prognostycznej:
określenie prawdopodobieństwa popełnienia przez opiniowanego nieletniego kolejnego przestępstwa seksualnego oraz wypracowanie strategii postępowania umożliwiającej zarządzanie ryzykiem i/lub jego redukcję (Boer i in. 1997).
Warto przy tym zaznaczyć, że szacowanie ryzyka recydywy seksualnej jest tylko
częścią kompleksowej diagnozy nieletnich sprawców przestępstw seksualnych. Na
tę diagnozę składa się, oprócz szacowania ryzyka także diagnoza psychologiczna sprawcy (stan fizyczny i psychiczny, obecność zaburzeń, przebieg rozwoju,
poziom funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, diagnoza
neuropsychologiczna, ocena zainteresowań i postaw, diagnoza kontekstów środowiskowych, rodzinnych i pozarodzinnych, problematyczne zachowania nieseksualne stan zdrowia, włączając w to moczenie i zanieczyszczanie się kałem, historia
używania substancji psychoaktywnych, wiktymizacja i historia traumatycznych
doświadczeń) oraz analiza przestępstwa (czynniki spustowe, motywacja popeł(s. 123–138)  131
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nionego czynu przestępczego, związki przemocy seksualnej z osobowością, użycie przemocy, dewiacyjne fantazje seksualne, reakcja rodziny na przestępstwo)
(Felińska, Grzegorzewska 2010). Zebrane w toku postępowania diagnostycznego informacje wymagają strukturalizowania i interpretacji w kierunku ustalenia
indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych czynników ryzyka i chroniących,
dookreśleniu bezpośrednich i pośrednich przyczyn dokonanego przestępstwa oraz
opisu i ustaleniu mechanizmów jego dokonania. Szczególną uwagę należy zwrócić
na diagnozę rozwoju seksualnego z uwzględnieniem wcześniejszych rozwojowych
doświadczeń seksualnych, aktywności seksualnej, zdolności do wchodzenia bliskie
i intymne związki, historii masturbacji, zainteresowań seksualnych i fantazji seksualnych oraz korzystania z pornografii i innych seksualnych przedmiotów.
Spełnienie standardów opiniowania psychologiczno-sądowego w odniesieniu
do nieletnich sprawców przestępstw seksualnych oznacza, że diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza prognostyczna musi być kompletna, dokładna, zrozumiała, i rzetelna, czyli wolna od spekulacji i przypuszczeń. Diagnosta musi być
świadomy, że z jednej strony istniejąca dokumentacja może być niekompletna (i
nie powinien tego akceptować bez uzupełnienia danych), a z drugiej strony musi
pamiętać, że informacje udzielane przez nieletniego lub jego rodzinę mogą być
niedokładne, celowo fałszywe lub ogólnikowe, a opiniowany może dokonywać zaprzeczeń, minimalizacji lub zniekształceń, podobnie jak jego rodzice (ATSA 2001).
Obecnie na świecie używane są najczęściej dwa narzędzia do oceny recydywy seksualnej wśród nieletnich – J-SOAP II (Prentky, Rightland 2003) oraz
ERASOR (Worlin, Curwen 2001) cechujące się satysfakcjonującymi parametrami
psychometrycznymi dotyczącymi trafności i rzetelności. Pierwsza skala zawiera
cztery podskale obejmujące popęd seksualny i zainteresowania seksualne, impulsywność i zachowania antyspołeczne, interwencję kliniczną (np. odpowiedzialność
za popełnione przestępstwo, poczucie żalu i winy czy istniejące zniekształcenia poznawcze) oraz dostosowanie społeczne (np. kontrola impulsów i gniewu, kontrola
impulsów i zachowań seksualnych, stabilność obecnej sytuacji życiowej i obecność
wsparcia). ERASOR ujmuje czynniki ryzyka recydywy seksualnej nieletnich w pięć
kategorii, takich jak seksualne zainteresowania, postawy i zachowania, dotychczasowe przestępstwa seksualne, funkcjonowanie społeczne nieletniego, jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym oraz przebieg resocjalizacji
i terapii. Istnieje także możliwość dodania innych czynników, specyficznych dla
danej osoby, czyli na przykład subiektywnej oceny przez nieletniego prawdopodobieństwa popełnienia kolejnego czynu. W zależności od uzyskanych wyników
badanego nieletniego można zakwalifikować do niskiego, średniego lub wysokiego
ryzyka recydywy seksualnej.
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Resocjalizacja nieletnich
w kontekście diagnozy prognostycznej
Opiniowanie nieletnich sprawców przestępstw seksualnych, w tym postawienie diagnozy prognostycznej związanej z oceną prawdopodobieństwa popełnienia
kolejnego czynu o charakterze przestępczym ma znaczenie nie tylko w kontekście
sprawy karnej, ale także, a może przede wszystkim w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Właściwa diagnoza nieletniego ma za zadanie
ułatwić organom sądowym m.in. podjęcie decyzji na temat miejsca pobytu nieletniego. Przesłanki do podjęcia takiej decyzji muszą uwzględniać zarówno charakter
popełnionego czynu i ryzyko recydywy jak również stwarzać możliwość pozytywnego rozwoju nieletniego redukując tym samym czynniki ryzyka oraz zwiększając prawdopodobieństwo dobrego stylu życia w dorosłości. Patricia Coffey (2006)
analizując przesłanki do podejmowania decyzji o umieszczeniu nieletniego w placówce lub pozostawieniu go w środowisku rodzinnym pod nadzorem kuratora
sądowego wskazuje na konieczność uwzględnienia, że pobyt nieletniego w ośrodku zamkniętym o zaostrzonym rygorze stwarza zagrożenie rozwoju tzw. treningu
przestępczości i często determinuje kolejne przestępstwa. Dodatkowo, niewłaściwa
ocena ryzyka popełnienia kolejnych przestępstw o charakterze seksualnym skutkująca udziałem nieletniego w specjalnej terapii dla sprawców przestępstw o charakterze seksualnym może skutkować nieobecną wcześniej identyfikacją z tą grupą
sprawców i zwrotem nieletniego ku stosowaniu agresji związanej z seksualnością
człowieka. Wyniki dotychczasowych badań wskazują jednakże, że pewne cechy
nieletniego i popełnionego przez niego czynu determinują decyzję o umieszczeniu nieletniego w placówce resocjalizacyjnej. Do czynników tych należą: symptomy dewiacji seksualnych, powtarzanie się napadów agresji seksualnej mimo
wcześniejszych interwencji, wysoki poziom wiktymizacji sprawcy i ciężkość dokonanych przez niego przestępstw, nadużywanie substancji psychoaktywnych przez
nieletniego sprawcę lub innych członków jego rodziny, wysokie ryzyko recydywy
oraz obecność potencjalnych ofiar sąsiedztwie, a także czynniki wyraźnie wskazujące na brak możliwości pracy w środowisku nad zmniejszeniem ryzyka (brak
wsparcia rodziny, brak gotowości rodziny do terapii, brak zdolności rodziny do
nadzoru nad nieletnim, duże zagrożenie bezpieczeństwa ofiary). Natomiast pozostawienie nieletniego w jego środowisku jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to
w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych osób, istnieje możliwość uzyskania wsparcia, resocjalizacji i terapii w pobliżu miejsca zamieszkania nieletniego,
jest wysokie prawdopodobieństwo, że nieletni będzie współpracował z kuratorem
oraz środowisko rodzinne lub zastępcze będzie sprzyjało rehabilitacji społecznej,
resocjalizacji i adaptacji, oczywiście przy nisko oszacowanym ryzyku popełnienia
ponownego przestępstwa o charakterze seksualnym (Coffey 2006). Diagnoza pro(s. 123–138)  133
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gnostyczne dotycząca oceny ryzyka recydywy u nieletnich sprawców przestępstw
seksualnych jest związana także z ustaleniem warunków nadzoru nad nieletnim
oraz planowaniem resocjalizacji i zmian ułatwiających adaptację i powrót do środowiska. We współczesnej literaturze podkreśla się, że najskuteczniejszym podejściem
w terapii nieletnich sprawców przestępstw seksualnych jest podejście integracyjne,
umożliwiające holistyczne spojrzenie na nieletniego z uwzględnieniem zarówno
niespecyficznych czynników leczących (takich jak sojusz terapeutyczny, nadzieja
i oczekiwanie, struktura terapii czy też charakterystyka terapeuty) jak i czynników specyficznych, związanych potrzebami i deficytami nieletniego sprawcy (Rich
2003). Coraz częściej podkreśla się także, że stosowanie wobec nieletnich sprawców
przestępstw seksualnych terapii nie opartych na dowodach naukowych może być
nie tylko nieskuteczne (Borduin, Schaffer 2001; Laws 1999, 2003), ale nawet szkodliwe, wywołujące błędy jatrogenne (Zimring 2004). Jak wskazuje E. Letourneau
i Ch. Borduin (2008) skuteczne terapie wymagają, aby (1) cele resocjalizacyjne
dobrze odwzorowywały uwarunkowania zachowań seksualnych i ryzyka recydywy
nieletnich sprawców; (2) wykraczały poza skupianie się na indywidualnych czynnikach ryzyka odnosząc się do czynników behawioralnych, emocjonalnych i środowiskowych, które występują w systemach rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych
i społecznych, w których funkcjonują nieletni; (3) uwzględniały terapię środowiskową nieletnich i wychodząc poza kliniki, ośrodki i inne instytucje rozszerzały terapię
o konteksty świata rzeczywistego, w których młodzież się rozwija; (4) nie opierały
się na terapii grupowej skupionej tylko wokół sprawców przestępstw seksualnych,
gdyż grupowanie przestępczej młodzieży razem na leczenie niesie ze sobą ryzyko szkodliwych skutków ubocznych. Dodatkowo podkreśla, się, że umieszczanie
nieletnich sprawców na wiele lat w ośrodkach resocjalizacyjnych i poprawczych,
z dala od domu rodzinnego i jego środowiska powinno być wyjątkiem, a nie regułą (Dishion, Dodge 2005). Leczenie stacjonarne niesie bowiem dodatkowe ryzyko wykraczające poza potencjalne pozytywne korzyści resocjalizacyjne. Wiąże
się to z dodatkowym ryzykiem rozwoju psychopatologii u nieletnich sprawców
związanych z objawami depresji i niepokoju, utrudniającymi młodzieży osiągnięcie
normatywnych zadań rozwojowych i społecznych, a także ze zwiększeniem prawdopodobieństwa wtórnej wiktymizacji (niechciane kontakty seksualne z rówieśnikami, przemoc, negatywna socjalizacja, negatywna identyfikacja) oraz recydywy,
które w warunkach ambulatoryjnych, w miejscu zamieszkania nieletniego mogłyby być minimalizowane (Caldwell 2002; Trivits, Reppucci 2002; Zimring 2004).

Podsumowanie
Przestępczość seksualna nieletnich stanowi problem społeczny w bardzo szerokim zakresie. Po pierwsze, przestępstwa seksualne traktowane są jako najcięższa, najbrutalniejsza forma przestępstw a jednocześnie najmniej poddająca się
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oddziaływaniom korekcyjnym, czy to w wymiarze resocjalizacyjnym czy terapeutycznym. Tworzy to tym samym obraz przestępczości wobec, której jesteśmy bezradni a jedyną metodą obrony przed nią jest bezwzględna izolacja sprawców. Po
drugie, popełnienie przestępstwa seksualnego narzuca piętno zarówno samemu
sprawcy, jak i jego rodzinie, czyniąc z nich osoby znajdujące się na marginesie życia społecznego. Osobom takim nie ufa się w szczególny sposób obawiając się, że
zawsze będą w nich drzemać instynkty, nad którymi ani oni, ani ich otoczenie czy
społeczeństwo nie mają kontroli. Postawę taką wspierają różnego rodzaju, w tym
krzywdzące stereotypy, związane z nimi uprzedzenia czy wręcz dyskryminacja.
Po trzecie, bez względu na system prawny przestępstwa seksualne traktowane są
jako zachowania godzące w wolność seksualną i obyczajowość człowieka. Jakby
jednak nie patrzeć na każdy z tych punktów to centralnym problemem staje się
kwestia bezradności wobec przestępstw seksualnych. Postawa taka wpływa także
na sposób postrzegania efektywności i skuteczności resocjalizacji oraz oddziaływań
leczniczych oraz terapeutycznych kierowanych do tej grupy sprawców. Pokazuje
to, że diagnoza zaburzeń seksualnych nie jest diagnozą neutralną emocjonalnie
a w sposobie postrzeganie osób z tymi zaburzeniami dominuje wiele niekorzystnych zjawisk przekładających się na przekonania o możliwości skutecznego oddziaływania. Należy wręcz zaznaczyć o często explicite wyrażanym pesymizmie
czy wręcz nihilizmie terapeutycznym. Postawa taka wyrażana jest do wszystkich
osób, w tym także sprawców przestępstw seksualnych, których problemy mają
przewlekłą, nie odpowiadającą na leczenie (starania terapeuty, lekarza) naturę,
budząc uczucia bezradności, pesymizmu i frustracji, prowadzącą do przerzucania
na nich odpowiedzialności za stan rzeczy. Warto zdać sobie sprawę, że sprawcy przestępstw seksualnych uaktywniają silne i trudne emocje osób pracujących
z nimi (wychowawców, psychologów, lekarzy, funkcjonariuszy). Inaczej mówiąc,
otrzymanie wyroku za przestępstwo seksualne naznacza tych, których po prostu
nie lubimy lub się boimy, albo nie potrafimy im pomóc. Jednakże pesymizm ten
wydają się przełamywać te koncepcje, badania czy programy terapeutyczne, które
wskazują na możliwości i sens podejmowanych oddziaływań. Dlatego też zaczęto
przywiązywać coraz większą wagę do: a) zidentyfikowania czynników determinujących przestępczość seksualną, b) określenie trajektorii rozwojowych sprawców
przestępstw seksualnych, c) trafności diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej,
w tym diagnozy prognostycznej oraz d) metod leczenia i terapii.
W ostatnim czasie to właśnie diagnoza szacowania ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa (recydywy) przez nieletnich sprawców przestępstw seksualnych stała się wyrazem pewnego optymizmu w kontekście identyfikowania
trudności ale też ich zasobów, a tym samym trafnych metod oddziaływań resocjalizacyjnych czy terapeutycznych. Diagnoza ta ma nie tylko wymiar praktyczny
ale niesie z sobą także implikacje teoretyczne stanowiące podłoże do badań empirycznych i klinicznych. Jest to o tyle ważne, że w literaturze przedmiotu dominują przede wszystkim opracowania teoretyczne wypracowane na gruncie różnych
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dyscyplin naukowych. Natomiast opracowania empiryczne czy kliniczne wciąż należą do incydentalnych. Z kolei te, które się pojawiają mają bardzo zróżnicowaną
metodologię, terminologię czy leżące u ich podstaw podstawy teoretyczne – od
bardzo wąskich po niezwykle szerokie. Dlatego też wymagana jest z jednej strony
intensyfikacja badań w tym obszarze, z drugiej zaś dokonanie systematycznego
przeglądu literatury w oparciu o metodologię systematycznego przeglądu literatury (systematic review).

Abstract: The importance of prognostic diagnosis in the rehabilitation of juvenile sexual offenders
This article is for review. Issues related to prognostic diagnosis in the rehabilitation of juvenile offenders have been presented and discussed. The focus was on issues such as the
substance of the prognostic diagnosis, the characteristics of juvenile perpetrators of sexual
violence, the conditions for the return to juvenile deeds, the specificity of estimating the return to sexual crime of minors and the rehabilitation of minors in the context of prognostic
diagnosis. The adoption of such a design of considerations makes it possible to analyse the
early predictors of sexual crime of minors and thus to identify developmental pathways with
distinct causal factors. Such an approach is of significant theoretical and application importance, for it offers an opportunity to distinguish between causes and consequences and thus
to understand development processes in a normative and non-normative context. On the
other hand, from a diagnostic and interventional point of reference, it would make it possible
to make these activities common and adapt them to the development period.
Key words: sexual aggression, juvenile offenders, risk assessment, rehabilitation
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Kultura prawna w dobie pandemii Covid-19
Abstrakt: Podjęta w tekście problematyka wynika z najnowszych doświadczeń świata wynikających z pandemii wirusa SARS-CoV-2, a która stała się zwierciadłem życia indywidualnego i społecznego. Badania sondażowe oraz naukowe opracowania monitorujące postawy
wobec wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii
w Polsce, wskazują na ich wybiórcze przestrzeganie lub nawet nieprzestrzeganie. A tylko ich
wspólne respektowanie daje szansę na obniżenie zachorowalności i śmiertelności. Szukając
narzędzi do budowania prospołecznych, wspólnotowych działań, szczególną uwagę zwracamy na konieczność budowania kultury prawnej w polskim społeczeństwie. Opieramy się na
analizie literatury z zakresu prawa i socjologii prawa oraz na przykładowych wynikach badań
własnych dotyczących praktyk rodzinnych podczas pandemii COVID-19. Rozpoznanie postrzegania zagrożenia epidemicznego przez rodziców, stosowanie się przez nich do zaleceń
i nakazów oraz ich stosunek wobec nich wprost lub przez pośrednie – codzienne praktyki, jest
stałym elementem rodzicielskiego oddziaływania, budowania prawnej świadomości i szeroko
traktowanej kultury prawnej przez nich i ich dzieci.
Słowa kluczowe: kultura prawna, świadomość prawna, respektowanie prawa, postawy
wobec prawa, COVID-19, rodzicielstwo.
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Wprowadzenie
Prawo stanowi zespół przepisów (reguł) ustanowionych bądź uznanych przez
odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może to państwo (Chauvin 2018,
s. 32). Jest to pojęcie bardzo złożone, prawo reguluje bowiem wiele gałęzi życia
człowieka. Stanowi instrument, za pomocą którego realizowane jest władztwo
państwowe. Jako zespół norm, obudowane jest dodatkowymi analizami okoliczności pozwalających na normatywne werbalizacje.
Poprawnie zbudowane prawo, którego treść jest zrozumiała, przestrzegana
oraz stosowana zgodnie z celami przezeń realizowanymi, stanowi elementarny
warunek prawidłowo funkcjonującego państwa i społeczeństwa. Stąd też istnieje
potrzeba prowadzenia badań, które skupiają się na odpowiedzi na pytania, jak
określone instytucje i zjawiska natury prawnej funkcjonują w oznaczonym kontekście gospodarczo-społeczno-politycznym w danym miejscu i czasie. Badania te
można określić jako badania podstawowe, a więc dotyczące zagadnienia działania prawa, jego skuteczności, czynników je warunkujących, itd. W związku z tym
wyodrębniła się specjalizacja, która dopełnia całościowy obraz prawa jako nauki.
Mowa tu o socjologii prawa – dyscyplinie naukowej, która zmierza do tego, aby
poznawać rzeczywistość społeczną w tym zakresie, w jakim związana jest ona
z czynnikiem prawnym. Stara się uchwycić to, w jaki sposób prawo zmienia rzeczywistość społeczną, czy też w jaki sposób rzeczywistość społeczna kształtuje
samo prawo, dąży do uchwycenia prawa w działaniu – ustalenia jego zakresu,
skuteczności, instrumentarium, skutków ubocznych, mitów z nim związanych i ich
genezy (Podgórecki 1971, s. 15–16).
Prawo jest składnikiem kultury, a wiele wzorów zachowań zawartych w przepisach prawnych powstało podobnie jak inne normy społeczne. Dlatego podjęta
w tekście problematyka wynika z najnowszych globalnych, w tym polskich doświadczeń. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 stała się zwierciadłem życia indywidualnego i społecznego. Badania sondażowe (CBOS, [2021]; IPSOS, [2021]) oraz
naukowe opracowania (Hamer, Baran 2021; Maj, Skarżyńska b.d.; Milewicz 2020)
monitorujące od początku pandemii postawy Polaków wobec wprowadzanych
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii
w Polsce1, wskazują na ich wybiórcze przestrzeganie lub nawet nieprzestrzeganie. A tylko ich wspólne respektowanie daje szansę na obniżenie zachorowalności

W ten sposób ustawodawca określa normy prawne wprowadzone w związku z sytuacją pandemii
w Polsce, ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2. Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, Poz. 814).
1
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i śmiertelności. Równocześnie uważamy (m.in. za: Borucka-Arctowa i in. 1990;
Grodziski 2004), że stosowanie się do zasad wynikających z przyjętego porządku
prawnego jest stałym elementem kultury prawnej.
Szukając narzędzi do budowania prospołecznych, wspólnotowych działań,
szczególną uwagę zwracamy na konieczność budowania kultury prawnej w polskim społeczeństwie. Opieramy się na wynikach badań własnych dotyczących
praktyk rodzinnych podczas pandemii COVID-19. Rozpoznanie postrzegania zagrożenia epidemicznego przez rodziców, stosowanie się przez nich do zaleceń
i nakazów oraz ich stosunek wobec nich wprost lub przez pośrednie – codzienne
praktyki, jest stałym elementem rodzicielskiego oddziaływania, budowania prawnej świadomości i szeroko traktowanej kultury prawnej.
Prezentowana analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2020–2021 w 104 rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym podczas pierwszej
(30 rodzin), drugiej (23 rodziny) i trzeciej fali pandemii (53 rodzin). Zastosowano
Formularz Przebiegu Dnia Codziennego oraz wywiad pogłębiony ukierunkowany z rodzicami dzieci w wieku szkolnym. Wywiady prowadzone podczas drugiej
i trzeciej fali pandemii dotyczyły też doświadczeń wcześniejszych. Wywiady prowadzone były z jednym rodzicem (drugi miał możliwość włączenia się) w trzech
etapach (maj 2020, grudzień–styczeń 2021, kwiecień 2021) na terenie regionu
Polski północno-wschodniej. Prezentujemy analizę wynikającą z orientacji jakościowej (wywiadów), wprowadzając cytowania charakterystyczne dla wyodrębnionych
kategorii. Celem prezentowanej analizy jest próba rozpoznania afektywnego postrzegania przez rodziców ograniczeń nakładanych przez ustawodawcę w związku
z pandemią COVID-19, ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu
zachorowań wynikających z wirusa SARS-CoV-2. Przyjęto, że podejście afektywne określa nie tylko sposób reagowania emocjonalnego (aspekt formalny), ale
również ukierunkowuje działanie (aspekt treściowy) (Fajkowska-Stanik, Marszał-Wiśniewska 2004, s. 273), w tym wypadku polegające na dostosowaniu bądź odrzuceniu ograniczeń i nakazów nakładanych przez rządzących w czasie kolejnych
fal pandemii. Posługując się tym wskaźnikiem dokonano uogólnień dotyczących
kultury prawnej społeczeństwa w dobie pandemii COVID-19.

Między kulturą prawną a postawami wobec prawa
„Kultura prawna” nie jest jednoznacznie interpretowana na gruncie socjologii
prawa, czy teorii prawa. Próby usystematyzowania zakresów znaczeniowych tego
pojęcia skupiają się w ramach czterech podstawowych koncepcjach: antropologicznych, behawioralnych, komparatystycznych oraz systemowych (MarkowskaGos 2002, s. 13).
Wśród socjologów prawa pojawiają się stanowiska uznające, że kultura prawna składa się z postaw i zachowań wobec obowiązującego porządku prawnego
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(indywidualnych i zbiorowych) oraz ich rezultatów wobec prawa, czyli ogółu powinności, reguł i norm narzucanych, wyposażonych w stosowną sankcję
i systematycznie egzekwowanych przez właściwy danej społeczności autorytet,
a wynikających z podzielanego przez tę zbiorowość systemu wartości” (Russocki
1986, s. 11–12).
W świetle koncepcji komparatystycznych kultura prawna stanowi obraz prawa pozytywnego widzianego przez pryzmat wartości prawa intuicyjnego. Z kolei
systemowe ujęcie kultury prawnej rozumiane jest jako ogół nawyków i wartości związanych z akceptacją, oceną, krytyką i realizacją obowiązującego systemu
prawnego (Jabłońska-Bonca i in. 1988, s. 221) lub „jako synonim systemu prawnego, a więc jako pojęcie zbiorcze, na które składają się wszystkie normy, instytucje i wywodzące się z prawa: system wartości i sposoby zachowań” (Szafarz
1997, s. 5).
W ramach kultury prawnej wymienia się z jednej strony porządek prawny,
w skład którego wchodzi system prawa obowiązującego, podzielony na gałęzie
prawa. Z drugiej zaś strony jest to poczucie prawne, którego najistotniejszym elementem jest świadomość prawna, czyli całokształt wiedzy o prawie, zespół afektywnych ocen prawa, postaw wobec prawa oraz postulatów zmian istniejącego
systemu prawnego. Można więc wnioskować, że kulturę prawną rozumianą jako
kulturę prawa obowiązującego, stanowi świadomość prawna oraz system prawa
obowiązującego (Pilipiec, Szreniawski 2009, s. 56–57).
Współcześnie możemy wyróżnić kulturę prawną zewnętrzną i wewnętrzną.
Pierwsza z nich jest cechą całego społeczeństwa, zaś druga dotyczy podmiotów
wykonujących wyspecjalizowane zadania prawne (Stępień, 2013). Pojęcie „kultury
prawnej” jest złożone, i zazwyczaj posługujemy się jego wąskim zakresem znaczeniowym, na które składa się „wiedza jednostki i grup społecznych o obowiązującym prawie, stosunek do tego prawa (gotowość lub brak gotowości przestrzegania
norm), ocena prawa i postulaty co do jego zmian” (Chauvin 2018, s. 20). To,
wąskie ujęcie kultury prawnej jest podstawą dalszych rozważań zawartych w artykule.
Z kulturą prawną ściśle wiążą się postawy wobec istniejących norm prawa
i instytucji prawno-politycznych. Część definicji kultury prawnej wręcz utożsamia
kulturę prawną ze społecznymi, indywidualnymi i zbiorowymi postawami wobec
prawa, zarówno w rozumieniu egzekwującego sprawiedliwość aparatu, jak też
jego instytucji czy skonkretyzowanych norm prawnych, wskazując, że na kulturę
prawną składa się postepowanie określane jako „prawe” (w przypadku jednostek) lub „praworządne” (w przypadku organizacji lub państw) (Grodziski 2004,
s. 7–16). Myślenie to zbliżone jest do rozumienia kultury prawnej przez Adama Podgóreckiego, który rozumie ja jako ogół nawyków i wartości związanych
z akceptacją, oceną, krytyką i realizacją obowiązku prawnego (Podgórecki 1966,
s. 179–180).
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W zakresie postaw wobec prawa i instytucji prawno-politycznych2 można dokonać kategoryzacji, wskazując ich dwa podstawowe typy – zasadniczą oraz celowościowe (Pieniążek, Stefaniuk 2014, s. 195). Postawa zasadnicza sprowadza się
do posłuchu dla norm udzielanym z uwagi na uznanie dla samej idei porządku
społecznego. Nie zawsze towarzyszy jej pozytywna ocena ich treści; reprezentujący
typ postawy zasadniczej rezygnuje z polemiki z autorytetem tworzącego prawo,
zaś w sytuacji konfliktu, do którego dochodzi między celem, który adresat normy
chce zrealizować, a tą normą, cel zostaje poświęcony ((Pieniążek, Stefaniuk 2014,
s. 195). Z kolei w przypadku postawy celowościowej norma prawna traktowana
jest nie jako cel sam w sobie, lecz jako ewentualny środek do celu. Adresat normy
reprezentujący ten typ postawy wobec prawa normę akceptuje tylko w sytuacji,
gdy „…jej przestrzeganie jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia akceptowanego przez daną osobę celu. I przeciwnie, jeżeli dana osoba uzna, że swoje dążenia może zrealizować jedynie łamiąc normę, gotowa jest to uczynić ((Pieniążek,
Stefaniuk 2014, s. 196).
Odpowiednikiem postawy zasadniczej w stosunku do obowiązujących norm
prawnych jest legalizm, zaś postawy celowościowej – konformizm i nonkonformizm. Postawa legalistyczna – sprowadza się do akceptacji określonego postępowania wyznaczonego przez normę prawną z uwagi na sam charakter tej normy.
U jej podstaw leży generalna akcepcja wszelkich wzorów postępowania zawartych
w normach prawnych. Jest to, według ustawodawcy, postawa najbardziej pożądana, z perspektywy, której prawo stanowi narzędzie ładu społecznego, bez którego
społeczeństwo nie byłoby w stanie dobrze funkcjonować, a jednostki spotykałyby
się z trudnościami w zakresie realizacji przypisanych im społecznie ról3.
Postawa konformistyczna stanowi postawę zrelatywizowaną do poglądów,
przekonań i wartości istniejących w grupie odniesienia. Można określać ją jako
stan gotowości do postępowania zgodnie z normami prawnymi w takim zakresie,
w jakim normy te są akceptowane i stosowane w grupie, w stosunku do której
orientowane są oceny i postępowanie jednostki. Występują różne stopnie konformizmu oznaczającego nie tylko procentową czy statystyczną liczbę osób, która
postępuje zgodnie z uznanymi normami, ale i skalę konformizmu, która wskazuje

Większość autorów stoi na stanowisku potrzeby rozróżnienia postaw wobec prawa oraz postaw
wobec instytucji prawno-politycznych, np. S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa
1971, s. 259., A. Gryniuk, Kultura prawna…, op. cit. czy M. Borucka-Artowa, Świadomość prawna
a planowane…, op. cit., s. 159-165. Świadomość prawno-polityczna w tym ujęciu stanowi całokształt
ocen odnoszących się do obowiązujących lub postulowanych instytucji politycznych i prawnych, ocen,
które opierają się na pewnej znajomości prawa, znajomości jego zastosowania oraz co najmniej elementarnym rozeznaniu w funkcjonowaniu instytucji politycznych oraz ich organów wykonawczych.
3
Ten naturalny związek między prawem a społeczeństwem dostrzegali już juryści starożytnego
Rzymu wyrażając poprzez paremię ubi societas ibi ius (łac. gdzie społeczeństwo, tam prawo) jedną
z fundamentalnych zasad prawa.
2
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z jakim rodzajem konformizmu mamy do czynienia. Taki konformizm może przybierać dwojaką postać:
a) czysto zewnętrzną, sprowadzającą się do zgodności postępowania z oczekiwaniami grupy, ale nie popartych wspólnymi z tą grupą przekonaniami i wartościami;
b) wewnętrzną (określaną mianem postawy oportunistycznej) – sprowadzającą
się do łagodzenia zinternalizowanych wartości celem osiągnięcia doraźnych
korzyści i dojścia do określonych sobie celów.
W określonych przypadkach konformizm wobec prawa może przybierać postać postawy oportunistycznej. Następuje to w sytuacji, gdy nie opłaca się naruszać prawa, zatem postępować w sposób, który dana grupa uważa za niewłaściwy,
ponieważ nacisk członków takiej grupy społecznej na przestrzeganie norm jest
tak znaczny, że złamanie prawa może prowadzić do dyskryminacji naruszyciela
((Pieniążek, Stefaniuk 2014, s. 200).
W ramach postaw celowościowych wobec prawa wyróżnia się także zjawisko
nonkonformizmu. Taka postawa polega na odrzuceniu bądź zwalczaniu wartości,
norm i wzorów, które są właściwe dla określonej grupy. Nonkonformista podważa
zasadność i prawowitość określonych norm, jak również uzasadnienie ich stosowania w określonych sytuacjach ((Pieniążek, Stefaniuk 2014, s. 200).
W związku z dokonaną wyżej charakterystyką postaw można postawić pytanie dotyczące tego, która z motywacji – wyższego rzędu/zasadnicza (charakterystyczna dla postawy legalistycznej) czy celowościowa (postawa konformistyczna
oraz nonkonformistyczna) dominuje przy dokonywaniu ocen prawa i instytucji
prawno-politycznych w codziennych reakcjach i zachowaniach rodziców uczestniczących w badaniach własnych.

Typy postaw wobec obostrzeń wynikających z pandemii
COVID-19
Wybrane przykłady i uwarunkowania postrzegania restrykcji
wynikających z pandemii
W badaniach poświęconych determinantom społecznej mobilności w dobie
pandemii COVID-19 prowadzonych w okresie pierwszej fali zachorowań na COVID-19 wynika, że istotnym czynnikiem różnicującym dostosowanie społeczeństwa
do formułowanych przez organy władzy obostrzeń ukierunkowanych na redukowanie skutków pandemii jest rygorystyczność narzucanej przez władze polityki dystansowania społecznego (Mendolia i in. 2021). Szybkie rozprzestrzenianie
się pandemii COVID-19 na początku 2020 r. wywołało różne reakcje polityczne
ze strony rządów krajowych, których celem było zmniejszenie stopnia interakcji społecznych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa w dotkniętych
populacjach. Polityki te różniły się pod względem czasu, rygoru i mechanizmów,
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za pomocą których miały ograniczać mobilność ludzi. W opisywanych badaniach
dowiedziono, że informacje o rozprzestrzenianiu się COVID-19 dostępne dla populacji kraju, mierzone liczbą przypadków i zgonów w poszczególnych krajach, mają
znaczący wpływ na wiele rodzajów mobilności ludzi, różniących się w zależności
od różnych polityk dystansowania społecznego wdrażanych przez rządy. Ustaleń
tych dokonano przy użyciu różnych modeli kontrolujących stałe skutki dla kraju,
skumulowane przypadki, trendy czasowe i interakcje między politykami, regionami
i etapami pandemii.
Istotnych implikacji dostarczają badania prowadzone przez Christophera Cronin oraz Williama Evansa, poświęcone roli polityk państwowych i lokalnych w zachęcaniu do dystansowania społecznego, w postaci nakazów pozostania w miejscu
pobytu, zamknięcia szkół publicznych i ograniczenia dotyczące restauracji, rozrywki i spotkań towarzyskich. W badaniach postawiono pytanie o to, czy w dystansowaniu społecznym dominującą rolę odgrywają czynniki indywidualne, czy
opisywana polityka państwa. Potwierdzono, że za dużą część ogólnego spadku
mobilności społeczeństwa odpowiada narzucone sobie, zapobiegawcze zachowanie
w dotychczasowej swobodnej mobilności po pojawieniu się COVID-19. Restrykcyjne przepisy wyjaśniają połowę spadku ruchu pieszych w branym pod uwagę
handlu detalicznym, mimo że przepisy w tym czasie zezwalały na takie zakupy.
Zachowania takie sugerują, że nawet najbardziej restrykcyjne polityki miały ważne
skutki informacyjne, które również zmieniły indywidualne postępowanie. Restrykcyjne regulacje wyjaśniają większość wzrostu liczby osób przebywających w domu
przez cały dzień; w szczególności, okazuje się, że zamknięcie szkół publicznych
w istotny sposób zmienia ten wynik (Cronin & Evans, 2020).
Ważnych wniosków dostarczają badania komparatystyczne przeprowadzone
w okresie letnim 2020 r. przez szwedzki zespół badaczy wśród respondentów
powyżej 50 roku życia z 27 krajów Europy (Fors Connolly i in. 2021). Wynika
z nich, że w okresie pandemii Covid-19 starsi Europejczycy znacznie ograniczyli
swoją codzienną działalność podczas pandemii. Najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczą kontaktów społecznych, takich jak odwiedzanie członków rodziny, czy spotkania w grupach powyżej pięciu osób. Większość badanych w istotny
sposób ograniczyła także zakupy, które same w sobie nie zaliczają się do formy
aktywności społecznej, jednak mogą korelować z angażowaniem się w społeczne
interakcje. Relatywnie niższy odsetek badanych deklarował zredukowanie formy
aktywności w postaci spacerów, uzasadniając jednocześnie, że odbywają się one
na świeżym powietrzu, co niesie za sobą niższe ryzyko zakażenia wirusem SarsCoV-2. Należy także odnotować, że w części badanych państw odsetek aktywności
w postaci spacerów wśród respondentów powyżej 50 roku życia wzrósł, co wyjaśniono poprzez odnotowanie, że w tych państwach rządzący wręcz rekomendowali
seniorom wychodzenie na zewnątrz i spacerowanie jako formę aktywności4.
4
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W badaniach odnotowano, że zmienne socjodemograficzne różnicujące poziom dostosowania do obostrzeń związanych z pandemią stanowią wiek, płeć
oraz poziom wykształcenia. Seniorzy, kobiety oraz respondenci o wyższym poziomie wykształcenia w większym stopniu wykazali konsekwencję w dostosowaniu
do nakazów/zakazów, co tłumaczono między innymi medialnym przekazem, że
średnia wieku koreluje wprost proporcjonalnie z ryzykiem zachorowania (Caramelo et al. 2020). Ponadto stwierdzono, że kobiety bardziej cenią sobie prospołeczne wartości (Mac Giolla, Kajonius 2018; Lonnquist et. al. 1992), jak również że
osoby o niższym poziomie wykształcenia w większym stopniu cenią sobie indywidualny komfort (Steinmetz et al. 2009). W wyniku badań odnotowano istotne
różnice w zakresie dostosowania do tych samych ograniczeń w poszczególnych
państwach.
Z badań prowadzonych w Polsce przez CBOS wynika, że w pierwszym etapie wprowadzanych restrykcji prawie połowa (44%) aprobowała wysokie kary za
ich nieprzestrzeganie, których celem było odstraszanie od łamania nowych zasad
(CBOS 58/2020). Ale już w kolejnych miesiącach z podobnych badań CBOS wynika, że wprawdzie deklarowano większe poczucie zagrożenia, to malał poziom
respektowania restrykcji. Fakt ten dotyczył zwłaszcza młodych osób oraz w tzw.
sile wieku (tj. w przedziale 40–60 lat), mniej zagrożonych ciężkim przebiegiem
choroby, niż osoby starsze (CBOS 73/2020). 31% ankietowanych przez CBOS
w listopadzie 2020 r. stwierdziło, że pandemia jest wyolbrzymionym zagrożeniem
dla zdrowia Polek i Polaków. Z badań Katarzyny Hamer i Marii Baran (2021) wynika, że poziom obaw Polaków zmniejszał się – przy równoczesnym wzroście liczby zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19. Prawdopodobnie wystąpiła
tzw. faza odporności (Selye 1974), a więc przyzwyczajenie do stresującej sytuacji,
która pomimo podejmowanych działań, nie zmienia się. Być może fakt ten miał
też wiązek z rosnącą tendencją do stosowania strategii zaprzeczania (Selye 1974,
s. 7). Z badań tych wynika też, że na przełomie maja i czerwca 2020 roku, zakażenia koronawirusem obawiało się już tylko 45% Polaków, tj. znacznie mniej
niż dwa miesiące wcześniej. Przy czym obawa przed zachorowaniem bliskich była
wyższa niż ta przed własnym (60%). Fakt ten można interpretować zjawiskiem
określanym jako nierealistyczny optymizm (Doliński 2020). Jest to „błędne przekonanie, zgodnie z którym negatywne zdarzenia miałyby się częściej przytrafiać
innym, niż nam samym”. (za: Hamer, Baran 2021, s. 7).
Z badań prowadzonych przez Karola Maja i Krystynę Skarżyńską (w drugim
tygodniu po ogłoszeniu stanu epidemii (marzec 2020) wynika też, że wprawdzie
poziom akceptacji zasad postępowania podczas pandemii był wysoki, to wyższy
poziom dotyczył osób starszych (ponad 55-letnich), mieszkańców dużych miast,
częściej osób z wyższym poziomem wykształceni niż niższym oraz o dochodach
przekraczających najniższy poziom; częściej kobiety, niż mężczyzn. Autorzy badań
dostrzegają trzy grupy przyczyn dotyczących wymienionych różnic. Pierwsza wynika z faktu, że osoby dysponujące większymi zasobami intelektualnymi, społecz146  (s. 139–156)
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nymi, materialnymi zwykle mają większe umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach stresowych (Hobfoll 1989). Po drugie, osoby te ze względy na możliwość częstszego wykonywania pracy intelektualnej, twórczej, mogą wykonywać
pracę w systemie elastycznym, nietradycyjnym (np. on-line), co miało miejsce
także przed pandemią. Po trzecie, ich zasoby dają możliwość dotarcia do różnych
źródeł eksperckich informacji, w tym możliwości opanowania epidemii np. przez
rzeczywistą izolację.

Postrzeganie i respektowanie restrykcji wynikających z pandemii
w świetle wyników badań własnych
Na podstawie wypowiedzi rodziców (najczęściej matek) można wyróżnić
kategorie postrzegania i respektowania zasad postępowania (tzw. obostrzenia)
w czasie pandemii COVID-19, wprowadzonych po raz pierwszy w 2020 i modyfikowanych w kolejnych 12 miesiącach.
W oparciu o klasyfikację postaw wobec istniejących norm prawa i instytucji
prawno-politycznych, wyróżniamy adekwatne do nich kategorie:
— postawa legalistyczna (akceptacja i stosowanie się do obostrzeń);
— postawa konformistyczna (akceptacja z zastrzeżeniami i wybiórcze stosowanie
się; brak akceptacji i dostosowywanie się wybiórcze)
— postawa nonkonformistyczna (brak akceptacji i niedostosowywanie się).
Prezentacji dokonujemy w oparciu o wybrane wypowiedzi rodziców.
Na początku pandemii wprowadzono zalecenia i nakazy dotyczące: utrzymania dystansu społecznego, noszenia maseczek, częstego mycia rąk, unikania
zatłoczonych miejsc, ograniczenie życia towarzyskiego do konkretnej liczby osób
w zależności od okazji lub całkowity zakaż spotkań, unikanie kontaktów z osobami starszymi, stosowania się do zasad kwarantanny, informowania odpowiednich
władz o kontaktach z osobami zakażonymi, pozostawania w domu, gdy podejrzewa się o możliwe zachorowanie na COVID-19. Postawa legalistyczna wobec tych
wskazań była reprezentowana przez niektórych rodziców, choć zwykle tylko na
początku pandemii. Wypowiedzi rozmówców dotyczyły przede wszystkim zasad
higieny i życia społecznego. Wyraźnie z nich wynika, że na początku pandemii zasady nakazywanego i zalecanego postępowania były akceptowane i przestrzegane.
Staramy się być ostrożni w kontaktach z innymi ludźmi. W naszym domu mieszkają dzieci, mamy również częsty kontakt z osobami starszymi, zatem staramy się zachowywać wszelkie środki ostrożności. Myjemy ręce po każdym przyjściu z przestrzeni
publicznej; będąc w miejscu publicznym często używamy płynów do dezynfekcji; pilnujemy, aby zachowywać w kolejkach odstęp dwóch metrów, nosimy maseczki oraz
rękawiczki. Po przyjściu do domu rękawiczki wyrzucamy. Dbamy również o czystość
masek, którymi zakrywamy nos i usta – pierzemy je w wysokich temperaturach i prasujemy żelazkiem. Ograniczyliśmy nasze wyjścia z domu do minimum. Dbamy również
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o naszą odporność przyjmując suplementy i witaminy oraz zdrowo się odżywiając.
Zamówione przesyłki otwieramy dopiero po kilku dniach. Staramy się jak najrzadziej
jeździć na zakupy (W42, matka).

Cytowana wypowiedź z niemal wzorcową gotowością do realizacji i faktyczną
realizacją poszczególnych zaleceń dotyczyła niewielu rodzin, nawet w pierwszym
etapie restrykcji. Najczęściej polemizowano z niektórymi obostrzeniami, lecz starano się ich przestrzegać. Nawet jeśli dyskutowano z wprowadzonymi zasadami,
to w wypowiedziach akcentowano rozumienie i uogólnioną zgodę. Jednak czas
szybko zweryfikował tę początkową postawę rodziców i wraz z kolejnymi etapami,
przykłady respektowania zaleceń nabierały charakteru wybiórczego.
Postawa konformistyczna była reprezentowana najczęściej. Wyraźnie i mocno
brzmiały wypowiedzi świadczące o zastrzeżeniach wobec obostrzeń i indywidualnych sposobie ich realizacji. Nawet jeśli poszczególne rodziny dostosowywały
się do podstawowych zasad, np. noszenie maseczek w miejscach publicznych,
kupowały i korzystały ze środków dezynfekcji, to największe problemy miały
z obszarem kontaktów społecznych. Nawet w tych rodzinach, w których rzeczywiście odpowiedzialnie postępowano, wystąpiły zachowania odbiegające od pandemicznych wytycznych. Prezentowane fragmenty wypowiedzi ukazują najczęstsze
sytuacje załamania się dotychczas narzuconych sobie reguł. Dotyczą sytuacji,
w których zalecenia przestawały być realizowane. Każda z sytuacji ma innych
charakter, dotyczy innych okoliczności. W każdej jednak chodzi o „załamanie się”
dotychczas przestrzeganych zasad i w subiektywnie interpretowanej „konieczności
kontaktu”. Pierwsza dotyczy kontaktów z rodzicami (seniorami).
Osoby starsze, w tym moja mama, więcej czasu spędzają przed telewizorem i słuchają ten cały taki szum wokół pandemii, że tyle osób zmarło, tyle osób zachorowało.
To tak, jak rozmawiając przez telefon z moją mamą, to ona ciągle mówi na temat
pandemii, do tego wraca. Kiedy mówię, że przyjadę odwiedzić ją ona mówi, że nie
wpuści mnie do domu. A kiedy już raz przyjechałam i z podwórka dzwoniłam z pytaniem czy mnie wpuści, bo przyjechałam na kawę, odwiedzić Ciebie, to mówi: „wejdź,
ale tutaj ręka do dezynfekcji, usiądź daleko”. Kiedy poprosiłam o herbatkę, to powiedziała: „a to już idź sama sobie zrób” (W6, matka).

Potrzeba odwiedzenia rodziców-seniorów była dość często artykułowana. Potrzeby te wynikały z „troski” o odizolowanych rodziców znajdujących się w grupie
największego zagrożenia zachorowaniem. Troska ta najczęściej realizowana była przez robienie zakupów i pozostawieniem ich przed wejściem do mieszkania.
Jednak czasami wchodzono z tymi zakupami (tj. po wyjściu z przepełnionego
sklepu) do seniorów. Chodzono też wizytami, nawet sprzeciwiając się protestującym seniorom. Nikt z wypowiadających się nie podkreślił, że w domu rodziców
przebywał w maseczce. Załamanie dotychczasowych zasad wynikało z faktu odej-
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ścia od obostrzeń w przypadku indywidualnie interpretowanej „wyższej potrzeby”
w porównaniu z zagrożeniem zarażenia seniorów.
Wyszło to dość całkiem spontanicznie. Pierwszy tydzień ferii dziewczynki spędziły u dziadków. Moi rodzice zaproponowali, aby dzieci choć na chwilę odpoczęły od
komputera, telewizji i zajęły się zabawą oraz pomocą u nich. Było to oczywiście nam
wszystkim na rękę (W 8, matka).

W niektórych rodzinach zapraszano wnuki do dziadków ale też babcie na
dłuższy czas twierdząc, że jest to korzystne rozwiązanie w warunkach zaleceń
nieprzemieszczania się. Przyczyna tkwiła też w próbach zapewnienia opieki dzieciom w trakcie zamknięcia instytucji edukacyjnych. Tzw. „wyższa konieczność”
uśmierzyła obawy przed zakażeniem najstarszych przez najmłodszych i ewentualnym zachorowaniem.
W pierwszej fali pandemii słyszeliśmy przede wszystkim o konieczności ochrony najstarszych osób, naszych dziadków, rodziców. Szybko jednak okazało się, że
dość często opiekę nad dziećmi sprawowały właśnie te – najstarsze osoby. Przekaz
nadawany dzieciom w tych domach był dwutorowy: z jednej strony wszyscy byli
wzywani do ochrony najsłabszych, z drugiej – własnych babć i dziadków to nie
dotyczyło (i wciąż nie dotyczy).
Kolejna grupa przyczyn wybiórczej realizacji zaleceń powiązana jest ze świętowaniem, tj. świętami religijnymi i celebrowanymi uroczystościami osobistymi.
Nie zastosowaliśmy się do obostrzenia w Święta Bożego Narodzenia dotyczącego
zakazu spotykania się. W Sylwestra, owszem, nie wychodziliśmy z domu, przestrzegaliśmy, ale w Święta nie daliśmy rady. Po prostu to jest jeden dzień w roku, w którym
uważam, że naprawdę powinniśmy być blisko z rodziną i poszliśmy za głosem serca.
No niestety łamiąc obostrzenie. (R. 36)

W tej rodzinie, w której – jak wynika z deklaracji – wcześniej respektowane
obostrzenia złamano podczas świąt Bożego Narodzenia. Wielomiesięczna izolacja,
rodzinny klimat tych świąt i tradycja spędzania ich w gronie najbliższych powodowały niedostosowanie się do zaleceń izolacji i ochrony najstarszych członków
rodziny. Nawet świadomość zagrożenia i wiedza dotycząca źródeł zakażeń, nie
zatrzymała tych osób przed ryzykiem utraty zdrowia bliskich. Wprawdzie więc
w mniejszym gronie niż zwykle, lecz spotykano się świątecznie, zmieniano miejsce spotkań, podróżowano. Wprawdzie na początku pandemii liczba zachorowań
w Polsce była bardzo niska w porównaniu z innymi krajami (zwłaszcza z Włochami), lecz kolejne jej fale i dramatyczny wzrost zachorowań i śmiertelności, takiego
postępowania nie zmienił.
Przyczyną złamania dotychczas realizowanych zasad były też uroczystości.
Dotyczyły głównie dzieci oraz trochę rzadziej – dorosłych.
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Urodziny mojego syna wypadły w trakcie pandemii, w październiku, więc była
tylko dwójka znajomych i my (W 6, matka).

Okazuje się też, że „kompromisowo” podchodzono nie tylko do dystansu społecznego podczas okoliczności do świętowania, lecz w sytuacjach pojawiających
się spontanicznie, np.
Mamy taką górkę na osiedlu, takie tłumy były, wtedy pierwszy śnieg, dzikie tłumy, Tak, że śmieję się, że wtedy reżim sanitarny został w domu (W 6, matka).

Tłum na „górce na osiedlu” nie spowodował wyboru innego miejsca na zabawę. Udzielił się radosny nastrój zabawy podczas „pierwszego śniegu”, zneutralizowany poczuciem bezpieczeństwa na świeżym powietrzem.
Brak akceptacji i wybiórcze dostosowywanie się to kolejny przykład zachowań
reprezentujących postawę konformistyczną. Wielu rodziców wyrażało sprzeciw
przeciw istnieniu obostrzeń, lecz niektóre stosowano, tak jak w wypowiedziach
cytowanych ojców.
Muszę przyznać, że ja jestem dosyć sceptycznie do tego wszystkiego nastawiony.
Nie chodzi tu o to, że nie wierzę w wirusa. Ogólnie uważam, że władze państwa
strasznie przesadzają z obostrzeniami i informacje podawane w mediach nie do końca
są prawdziwe. Już nie chciałbym tutaj snuć jakichś teorii spiskowych. (śmiech) Głównie chodzi mi o to, że jeżeli nie miałbym dzieci i żony to szczerze mówiąc zbytnio
bym się tym nie przejmował i stosował się jedynie do podstawowych zasad. […] Co
do żony, to ona na początku strasznie się wkręciła w to wszystko i mocno panikowała.
Mam na myśli początek pandemii, teraz już jest o wiele lepiej (W 19, ojciec).
Osobiście nie jestem zwolennikiem zamykania nagle sklepów. Dla mnie jest to
bezcelowe i bez sensu. Zamykanie szkół rozumiem, bo wiadomo jak to dzieciom ciężko pamiętać o myciu dłoni i zachowania reżimu sanitarnego. Jednak w naszym domu nie zabraniamy synom spotykać się z kolegami. Jeśli też ktoś ma nas odwiedzić,
oczywiście nie odmawiamy. Nie dajmy się zwariować. (podwyższony ton głosu). Jednak
cała rodzina nosi maseczki, unikamy tłumów, czy dużych skupisk ludzi a to także
w granicach zdrowego rozsądku (W 30, ojciec).

Sprzeciw i wybiórcza realizacja zaleceń dotyczy wielu wypowiadających się
dorosłych (zdecydowanie częściej ojców). Komentują poszczególne działania rządu, nie zgadzają się z nimi, krytykują je. Dostosowują się do tych zaleceń, które
im odpowiadają, najczęściej dotyczących reżimu sanitarnego w miejscach publicznych. Uważają, że nie można „dać się zwariować” i prowadzą np. życie towarzyskie w niemal niezmienionej, przedpandemicznej formie. Brak zmiany dotyczy
też dzieci, które utrzymują bezpośrednie kontakty koleżeńskie w swoich domach.
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Postawa nonkonformistyczna, charakteryzująca się brakiem akceptacji i niedostosowywaniem się, w pierwszej fazie pandemii była realizowana już na początku
pandemii i rosnąco zmieniała się wraz z jej trwaniem.
Tak jak wspomniałem wcześniej, stosunek do pandemii mamy bardzo lekki. Zasady reżimu sanitarnego nie są przez nas za bardzo przestrzegane. Jedyna rzecz, którą
używamy są to maseczki. Nie zwracamy uwagę na dezynfekcję rąk, na częste mycie
rąk, nie zachowujemy dystansu społecznego, nie boimy się pandemii. Izolacja społeczna w jakimś stopniu jest przestrzegana ponieważ większość czasu spędzamy w domu.
Dzieci nie chodzą do szkoły, mają internetowe nauczanie. My i nasi pracownicy pracujemy z domu (W10; ojciec).

Bez względu na wymienione kierunki postaw rodziców (postrzegania i realizacji zasad postępowania podczas pandemii), wraz z upływem czasu zmieniał się
poziom zaangażowania rodzin. Niemal we wszystkich wypowiedziach wystąpił
spadek poziomu akceptacji obostrzeń i dostosowywania się do nich. Przykładem
jest rodzina X (w36), w której na początku pandemii chroniono wszystkich bliskich. Wraz z trwaniem pandemii, ich determinacja malała, działania się zmieniały, zwłaszcza w sferze kontaktów społecznych.
Tak szczerze mówiąc to w początkach pandemii to wszystko wyglądało troszeczkę
inaczej. W tym momencie sądzę, że oczywiście należy nadal stosować się do zaleceń,
bo mamy coraz to więcej zachorowań, sytuacja jest przerażająca, ale nie wiem, czy da
radę się przed tym ustrzec, nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Obostrzenia są i dobrze,
powinny być i mam nadzieję, że będą. Tylko po prostu sama po sobie i swojej rodzinie
widzę, że nie da rady tak całkowicie się do tego stosować. Człowiek by chciał, ale po
prostu nie da rady zamknąć się w domu i izolować się od wszystkich. Jest to bardzo
męczące, nasza psychika ciężko to znosi. Trzeba się pogodzić z tym, że pandemia istnieje, teraz mój stosunek do niej jest w sumie lepszy, bo po poluzowaniach obostrzeń
da radę z nią względnie normalnie żyć (W36, matka).

Nawet jeśli badani rodzice podczas pierwszej fali pandemii i wprowadzonych
w 2020 roku obostrzeń wyrażali strach przed skutkami pandemii, to zwykle zwracali uwagę na najbliższych i ich stan zdrowia. Na nich też byli skupieni stosując
się w tamtym czasie do nakazów i zaleceń. Czas stopniowo weryfikował poczucie
bezpośredniego zagrożenia przez wielu rodziców: w ich rodzinach i w bliskim otoczeniu podczas pierwsze i drugiej fali Covid-19 nikt nie chorował. Dopiero trzecia
fala przyniosła potężny wzrost zachorowań w całej Polsce, w tym w otoczeniu
rozmówców. Jednak utrzymujący się roczny stan „zamknięcia” i konieczności życia
w reżimie spowodował odchodzenie od dotychczasowych sposobów respektowania
prawa przez niestosowanie się do obostrzeń. W wypowiedziach zdecydowanie
dominuje orientacja na to, co jest bliskie/prywatne/indywidualne, niż na to, co
jest wspólne/ogólne.
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Pandemia jako wyzwanie edukacyjne, czyli o budowaniu
kultury prawnej. Podsumowanie
Deklarowane przez badanych rodziców wątpliwości dotyczące wprowadzenia
obostrzeń (na każdym etapie) lub niektórych ich elementów (np. zamykanie lasów podczas pierwszej fali, cmentarzy w czasie Święta Zmarłych i innych) oraz
nieufność wobec otrzymywanych przekazów medialnych zarówno o skali zachorowań i śmiertelności, jak i zasadności szczepień, to tylko wybrane przykłady
zaczerpnięte z codzienności powiązanej z pandemią. Ponieważ dotyczą one rodziców, to w oczywisty sposób przenoszone są na dzieci. Z badań prowadzonych
przez Krystynę Skarżyńską dotyczących związku między postawami rodzicielskimi
odtwarzanymi przez dorosłe dzieci i ogólnym klimatem zaufania vs. nieufności
w rodzinie a schematami świata społecznego osób dorosłych stwierdziła wynika,
że ogólny klimat nieufności w rodzinie istotnie koreluje z poziomem ogólnej nieufności dorosłych dzieci, poczuciem zagrożenia oraz ukierunkowanym myśleniem
o życiu na zasadzie „zero-jedynkowej” (Skarżyńska 2019, s. 261). Zakładamy, że
towarzysząca niektórym rodzicom – rozmówcom zgeneralizowana nieufność może
kształtować stosunek ich dzieci do otoczenia.
Podczas stanów kryzysowych, w tym podczas pandemii, muszą być budowane
i wdrażane takie rozwiązania prawne i społeczne, które tylko przez wspólnotowe działania pozwolą na ograniczenie transmisji wirusa i powrót do życia, które
znamy. Oprócz zaszczepienia odpowiedniej liczby osób, niezbędne jest zmiana
zachowań wzmacniająca kontrolę nad przebiegiem pandemii. Jest to m.in. NPI
(nonpharmaceutical interventions), (ECDPC 2020; Q. Sue Huang i in. 2020; Ryu
2020; Wilder-Smith, Freedman 2020), które mogą przybierać postać restrykcyjną
(np. lockdown, czyli całkowity zakaz wychodzenia poza miejsce zamieszkania) lub
mniej restrykcyjną. Są to zachowania: utrzymania dystansu społecznego, noszenia
maseczek, częstego mycia rąk, unikania zatłoczonych miejsc, czasowej zmiany stylu życia, ograniczania życia towarzyskiego, unikania kontaktów z osobami starszymi, które są szczególnie narażone podczas trwającej pandemii, stosowania się do
zasad kwarantanny, informowania odpowiednich władz o kontaktach z osobami
zakażonymi, pozostawania w domu, gdy podejrzewa się o możliwe zachorowanie
na COVID-19 (za: Pawińska, Zyzik 2021, s. 5). Ponieważ, zgodnie z wynikami
badań, „odpowiednia kombinacja mniej restrykcyjnych interwencji jest równie skuteczna co bardziej inwazyjne środki” (Engzell, Frey, Verhagen 2020, za: Pawińska,
Zyzik 2021, s. 7) uważamy, że zachowania te stanowić powinny trwały element
kultury człowieka wyrażającą się przez świadomość prawną – i szerzej – kulturę
prawną.
Wyzwaniem edukacyjnych dotyczącym wszystkich pokoleń jest zapobieganie
barierom skuteczności tych narzędzi. Prezentowane (fragmentaryczne) wyniki ba152  (s. 139–156)
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dań własnych, wyniki badań sondażowych prowadzonych niemal w każdym miesiącu całego roku pandemii wskazują na zamykanie się Polaków na tę strategię
walki z wirusem. Bariery te wymienione za Pawińską i Zyzik (2021, s. 5) to:
niechęć do jakichkolwiek zmian (tzw. błąd status quo), wpływ norm społecznych
nakazujących zachowania niezgodne z NPI, strach przed dyskryminacją z powodu
choroby lub kontaktu z osobami chorymi, znużenie pandemią i ograniczeniami,
niewłaściwe szacowanie ryzyka zarażenia siebie i innych, błędne przekonania,
niewygoda i koszty frykcyjne.
Niechęć do zmian (błąd status quo) wynika z traktowania danej sytuacji życiowej jako punktu odniesienia, a wszelkie zmiany traktowane są jako straty. Dążenie do utrzymania status quo przejawia się niechęcią do adaptowania zmian
lub biernością w ich realizacji (Samuelson, Zeckhauser 1988, za: Pawińska, Zyzik 2021). Także dotychczasowe normy społeczne mogą regulować lub stanowić
przeszkodę w zachowaniu zasad podczas pandemii. Jeśli np. w niektórych krajach maseczki noszono np. z powodu zanieczyszczenia powietrza, to nakaz ich
nakładania nie jest drastycznie odczuwany jako przymus. Brak takich doświadczeń
może wzmagać poczucie nadmiernej restrykcyjności przez naruszenie dotychczasowych przyzwyczajeń, norm. Ponadto, jeśli w najbliższym otoczeniu jednostki
łamane są normy, np. wychodzenia podczas izolacji, kwarantanny, samoizolacji,
wówczas częściej łamane są one przez tę osobę.
W czasie długotrwałej izolacji występują uczucia niepokoju, bezradności, które
inicjują kolejne, np. brak zaufania wobec innych i poczucie polegania głównie na
sobie. Zwiększa się ryzyko pojawienia się postaw szowinistycznych i egoistycznych
(McCoy 2020, za: Pawińska, Zyzik 2021), które wynikają m.in. z braku wiedzy na
temat choroby i jej konsekwencji, np. „powstawaniem mitów na jej temat, jak i
z wrogością wobec wybranych grup i mniejszości społecznych (np. wobec Azjatów,
pracowników medycznych, osób chorych lub ozdrowieńców) (de Varennes 2020,
za: Pawińska, Zyzik 2021, s. 10).
Social shaming, tj. strach przed dyskryminacją z powodu choroby lub kontaktu z osobami chorymi, czyli obawa przed tzw. piętnem społecznym, etykietowanie, naznaczanie i stygmatyzowanie może być przyczyną nieprzestrzegania zaleceń
i nakazów. Np. w Polsce pozytywny stosunek wobec personelu medycznego bezpośrednio zajmującego się chorymi na COVID-19, na początku pandemii musiał
być wzmacniany medialnymi akcjami społecznymi. Dochodziło do bezpośrednich
i pośrednich aktów agresji wobec tych osób. Strach przed dyskryminacją może
też dotyczyć osób bliskich i prób ich ochrony i przejawiać się brakiem sprzeciwu
wobec nieprzestrzegania kwarantanny.
Zasygnalizowane, sondażowe wyniki badań prowadzonych w Polsce wskazują
na „znużeniem pandemią” (pandemic fatigue) (WHO 2020, za: Pawińska, Zyzik
2021). Wraz z czasem zmniejsza się poziom strachu przed zakażeniem a zwiększa
zniecierpliwienie, poziom krytyki, poczucie dyskomfortu, które mogą prowadzić do
sprzeciwu wobec restrykcji i nierealizowania zaleceń zdrowotnych. Według cyto(s. 139–156)  153
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wanych badaczy taka postawa jest naturalną reakcją społeczną na przedłużającą
się sytuację kryzysową (Pawińska, Zyzik 2021). Zjawisko zmęczenia pandemią
wzmacniane jest postawą polityków, celebrytów, przekazu mediów społecznych.
Ponadto prozaiczne przyczyny, np. brak komfortu wynikającego z noszenia maseczek w sposób zakrywający usta i nos, to także powód do niestosowania się do
zaleceń przez ich niezakładanie, zdejmowanie, opuszczanie.
Dezorientacja, relatywizm, wątpliwości wywołane niejednolitością informacji
i przekazu ze strony decydentów, ekspertów, naukowców stanowią kolejną barierę
behawioralną (Altug 2020, za: Pawińska, Zyzik 2021, s. 12). Mogą one generować bałagan informacyjny, a w konsekwencji lekceważenie nakazów i zaleceń.
Barierą behawioralną są też koszty frykcyjne, definiowane jako nawet najmniejsza
bariera, która wymaga wysiłku do pokonania, mogąca ograniczyć motywację do
rozpoczęcia i zakończenia określonego działania” (Pawińska, Zyzik 2021, s. 13).
Uważamy, że wymienione bariery dotyczące postaw podczas pandemii wymagają szybko przekazywanych, wyraźnych, konkretnych wskazań działań ukierunkowanych na potrzeby wspólnotowe. Wymagają też długoterminowej, wieloletniej
pracy „u podstaw”. Podstaw, które będą budować świadomość życia o orientacji
wspólnotowej, charakteryzującej się m.in. świadomością prawną budującą kulturę
prawną. Powinien ją charakteryzować: legalizm, personalizm oraz intelektualizm
(Pilipiec 2011, s. 147). Legalizm kultury prawnej polega na monopolu legislatora
(władzy ustawodawczej) do tworzenia i zmieniania prawa oraz na konieczności
podejmowania decyzji w sprawach stosunków społecznych oraz konfliktów na
podstawie ogólnych reguł prawa. Państwo funkcjonuje dzięki systemowi zasad
– norm, zakazów i nakazów, obowiązków i obostrzeń, które porządkują relacje
w danym państwie. Personalizm kultury prawnej polega, z kolei, na prymacie
osoby jako podmiotu, celu i intelektualnego punktu odniesienia w idei prawa.
Wreszcie intelektualizm sprowadza się nie tylko do zjawisk „generalizacji i abstrakcji” jako pewnej formy idealizmu, ale oznacza przede wszystkim merytoryczne
uporządkowanie, konceptualizację i wolność od sprzeczności zgodności empirycznych materiałów prawnych (Pilipiec 2011, s. 147).
Współcześnie, w dobie pandemii COVID-19, kulturze prawnej brakuje dwóch
wymienionych cech – personalizmu i intelektualizmu, rozumianych przez autorów jako umiejętność konstytuowania, ogłaszania i tłumaczenia przepisów prawa
podmiotom, których prawo to dotyczy w taki sposób, aby dla społeczeństwa stały się nie tylko systemem odgórnych obostrzeń – zakazów i nakazów, za których
nieprzestrzeganie grozi sankcja, ale normami, które są internalizowane i w konsekwencji stają się elementem systemu wartości. Doświadczenia całego świata,
w tym bardzo wyraźne w Polsce, są świadectwem konieczności jego budowania
a „dobry porządek prawny powinien opierać się na porządku wartości i wtedy jest
prawem, którym powinien być, a nie arbitralnym narzędziem przymusu” (Böckenförde 1994, s. 122).
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Pragmatyczna teoria komunikacji w profilaktyce
zaburzeń zachowania i relacji społecznych
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest omówienie pragmatycznej teorii komunikacji Paula
Watzlawicka i współpracowników – badaczy z Palo Alto jako jednej z koncepcji przydatnych
w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych służących zapobieganiu zaburzeniom zachowania i relacji społecznych. Autorka przedstawia podstawowe założenia koncepcji, omawia je
oraz podejmuje próbę interpretacji pięciu aksjonamtów komunikacji sięgając po wybrane przykłady ilustrujące każdy z nich. W końcowej części formułuje pytania wyprowadzone z założeń
koncepcji, które mogą być przydatne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z grupy
ryzyka zaburzeń zachowania i zaburzeń relacji społecznych. Pytania mają inspirować do refleksji nad obserwowanymi zachowaniami komunikacyjnymi dzieci i młodzieży oraz własnym
sposobem komunikowania pedagogów pracujących z osobami z grupy ryzyka. W ten sposób
podejmuje próbę ukazania użyteczności tej koncepcji dla praktyki edukacyjnej.
Słowa kluczowe: komunikacja społeczna, pragmatyka komunikacji, aksjomaty komunikacji, profilaktyka zaburzeń zachowania i relacji społecznych.

Wprowadzenie
Martin Heidegger opisuje istotę języka, jako narzędzia w procesie wyrażania
myśli i komunikacji w następujący sposób: „mówimy na jawie i we śnie Mówimy
ciągle – także wtedy, gdy nie wypowiadamy ani słowa, lecz tylko słuchamy albo
czytamy, nawet wtedy, gdy właściwie ani nie słuchamy, ani nie czytamy, lecz od(s. 157–170)  157
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dajemy się pracy lub korzystamy z wolnego czasu. Stale o czymś mówimy” (Heidegger 2007, s. 5), wymieniamy komunikaty z innymi ludźmi. Ważne jest, dodaje
Noam Chomsky za Wiliamem Uzgalisem, by używane słowa miały dla członków
społeczności to samo znaczenie” (Chomsky 2017, s. 45). Christian Baylon i Xavier
Mignot postrzegają komunikację między ludźmi jako kontakt ludzkich umysłów
(Baylon, Mignot 2008, s. 18). Roland B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld i Russel F.
Proctor II uzupełniają, że „tworzymy rzeczywistość poprzez porozumiewanie się
z innymi” (Adler, Rosenfeld, Proctor 2014, s. 95). Mowa ludzka, wskazuje Tadeusz Milewski „w swej typowej, pełnej postaci to porozumienie dźwiękowe dwóch
osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia” (Milewski 2018, s. 5). Zbigniew Nęcki zwraca uwagę, że wymiana ma charakter wymiany znaków (symboli) werbalnych i niewerbalnych podejmowanych dla poprawy współdziałania lub
podzielania znaczeń między partnerami (Nęcki 2003, s. 7). Zdaniem Herberta
Clarka komunikacja między ludźmi charakteryzuje się: współobecnością uczestników wymiany, brakiem zapisu wymiany komunikatów, samoregulacją uczestników,
która polega na tym, że to oni decydują jak będzie przebiegała wymiana (Kurcz
2011, s. 132). Partnerzy w trakcie nie tylko wymieniają komunikaty, oddziałują
na siebie wzajemnie.

Aksjomaty komunikacji i próba ich interpretacji
Zdaniem Noama Chomsky’ego „jeśli termin „komunikacja” jest przeważnie
pozbawiony rzeczywistego znaczenie i używany jako słowo-klucz w różnych formach rozmaitych interakcji społecznych” (Chomsky 2017, s. 47). Jest pojęciem
polisemicznym, tzn., że posiada wiele znaczeń (Bylon, Mignot 2008, s. 17). Próby
teoretycznego ujęcia tego zagadnienia podejmowane są z różnych perspektyw. Jedną z nich jest teoria pragmatyczna, ujmująca proces komunikacji między ludźmi
w szerokiej perspektywie. Zaproponowana została przez grupę badaczy z Palo Alto
w Kaliforni: Paula Watzlawicka, Gregory’ego Batesona, Jeanet Beavin, Dona D.
Jacksona. Samo pojęcie komunikacji utożsamiają z interakcją. Wyodrębnili oni pięć
kluczowych aksjomatów określających i wyjaśniających istotę komunikację między
ludźmi. W dalszej części opracowania zostaną one zaprezentowane, podejmę też
próbę ich interpretacji.

Aksjomat pierwszy – nie można nie komunikować
Człowiek nadaje, odbiera i interpretuje różnego typu znaki. Każde jego zachowanie jest komunikatem. Nie ma czegoś takiego, jak „niezachowanie” (nonbehavior). Zatem nie można się „niezachowywać” (Watzlawick, Bavelas, Jackson
2011, s. 48), nie można też swoim zachowaniem nie wywoływać wpływu, od158  (s. 157–170)
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działywać na innych ludzi (Griffin 2003, s. 183). Brak komunikatu ze strony
nadawcy, czy odmowa komunikowania, jest formą zachowania i tym samym jest
również komunikatem dla odbiorcy, coś dla niego oznacza, wywołuje określone skojarzenia. Znak jest nośnikiem informacji, jest zjawiskiem fizycznym percypowanym zmysłowo, które odsyła do czegoś innego, niż ono samo, które coś
znaczy, coś komunikuje (Grzegorczykowa 2007, s. 15). Każdy znak ma jakiegoś
odbiorcę, który odczytuje jego sens. Nie zawsze jednak ma świadomego nadawcę. Trzeba tutaj dodać, że istotą każdego znaku jest połączenie dwóch zjawisk:
formy oznaczającej i treści oznaczanej na którą nasza uwaga zostaje zwrócona.
Wśród znaków wyróżnia się dwa typy: znaki naturalne (mają wyłącznie odbiorcę,
który uzyskuje informację w drodze wnioskowania opartego na wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych) i konwencjonalne inaczej sygnały (są dwustronne
mają bowiem zarówno nadawcę, jak i odbiorcę). Wśród sygnałów wyróżnia się
apele i sygnały semantyczne. Te z kolei dzielą się na dwie grupy: sygnały umotywowane, czyli obrazy i sygnały nieumotywawane – arbitralne. Znaki arbitralne
mają znaczenie ponadjednostkowe, są w podobny sposób interpretowane przez
wszystkich członków społeczeństwa. Mają zatem określoną wartość informacyjną.
Dzielą się one na dwie grupy: sygnały jednoklasowe zamknięte, których liczba
znaków jest ograniczona (np. sygnalizacja świetlna) i dwuklasowe otwarte złożone ze znaków bezfonemowych (np. taniec pszczół) i fonemowych (język ludzki).
Język ludzki jest kodem fonemowym o określonej strukturze: fonemy–wyrazy–wypowiedzenie (wypowiedź, wiadomość1). Fonemy – najmniejsze linearne jednostki
foniczne języka nie niosą znaczeń, dopiero ich ciągi składające się w wyrazy nabierają konwencjonalnego znaczenia. W procesie komunikacji (interakcji2) każdy
z jej uczestników koduje i dekoduje znaczenie wypowiedzi (komunikatu), odbiera
i odpowiada. A zatem proces komunikacji obejmuje kilka faz, wśród których można wyodrębnić etap formułowania wypowiedzi i jej nadawania (podaję za: Levelt
1999, s. 83 i dalsze) oraz odbioru i interpretacji (podaję za: Culter, Chlfonem Jr
1999, s. 124 i dalsze).
Z perspektywy nadawcy tworzenie komunikatu odbywa się w następujących
etapach:
— Formułowanie komunikatu (przygotowanie konceptualne) – polega na formułowaniu myśli, tworzenie mentalnego planu wypowiedzi, podczas którego
nadawca korzysta z własnych zasobów wiedzy o świecie zewnętrznym i wewnętrznym.
— Kodowanie gramatyczne oparte na wiedzy zawartej w słowniku umysłowym
w postaci wyrazów w formie hasłowej oraz wykorzystujące kody morfologiczne i fonologiczne odpowiedzialne za strukturę wyrazów w danym języku.

1
2

Takim pojęciem posługują się Watzlawick i inni (2011, s 49).
Pojęcie zaproponowane przez Watzlawicka i współpracowników (2011, s. 50).
(s. 157–170)  159
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— Kodowanie fonologiczne, jego istotą jest zapis fonologiczny wykorzystujący
sylabiusz wykorzystujący charakterystyczny dla danego języka ruchy artykulacyjne danej głoski w jej sąsiedztwie z innymi głoskami typowym dla danego
słowa.
— Artykulacja – wypowiedzenie słów ułożonych w wypowiedź.
Wyartykułowana wypowiedź trafia do odbiorcy, który dokonuje jej odbioru
i interpretacji w kolejnych fazach:
— Dekodowanie, które polega na rozpoznaniu dźwięków jako mowy ludzkiej
w znanym lub nieznanym języku. Następuje wydobycie bodźców akustycznych i przekodowania na abstrakcyjne odpowiedniki fonologiczne.
— Segmentacja (analiza przekazu językowego i rozłożenie a prostsze elementy)
i suprasegmentacja (wydobywanie z elementów ich cech składowych: fonemów i cech dystynktywnych).
— Identyfikacja składników leksykalnych usłyszanej wypowiedzi, który uruchamia zasoby wiedzy językowej wiedzy o świecie, słownika umysłowego, pamięci semantycznej i epizodycznej związanej z doświadczeniem jednostki.
— Integracja wypowiedzi do dyskursu, którego ta wypowiedź jest elementem
pewnej całości. Po tym etapie następuje formułowanie odpowiedzi, reakcji
werbalnej na komunikat partnera. Istotnymi elementami w procesie komunikacji międzyludzkiej oprócz wypowiadanej treści są elementy pozawerbalne,
którym jednostki zaangażowane w wymianę nadają znaczenie, „choć kod komunikacji niewerbalnej nie jest tak precyzyjnie zorganizowany jak kod słowny” (Nęcki 2000, s. 197). Ludzie przypisują znaczenie także sytuacjom, kiedy
nie otrzymują żadnej informacji np., gdy na wysłany mai nie otrzymują odpowiedzi mogą sądzić, że zostali zignorowani, że informacja nie dotarła, że
adresat się na nich obraził itp.

Aksjomat drugi – komunikacja zawiera dwa aspekty:
treściowy i relacji
Zdaniem Paula Watzlawicka i współpracowników interpretacja tego, co zostało powiedziane w dużym stopniu zależy od tego, jak zostało powiedziane. Znaczącą rolę z perspektywy odbiorcy pełnią zatem informacje pozawerbalne i właśnie
te niewypowiedziane. Wraz z informacją, którą dzielą się partnerzy interakcji,
przekazują sobie definicję wzajemnej relacji. Mogą zatem potwierdzać lub odrzucać wzajemnie swoje komunikaty, ale również to co dzieje się między nimi np.
na poziomie emocjonalnym. Relacja dostarcza informacji, w jaki sposób komunikat ma być zrozumiany przez partnera. Tej informacji dostarcza nie treść komunikatu, lecz zachowanie: mimika, gesty, jakości głosowe, itp., partnera (patrz
np. Bavelas, Covil, 2018). Jeśli jeden z partnerów na poziomie merytorycznym
udziela pochwały drugiemu, to ta pochwała ulega zdeprecjonowaniu wtedy, gdy
160  (s. 157–170)
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wypowiedzi towarzyszy ton ironiczny a nie serdeczny. W życiu codziennym jest
wiele takich sytuacji, w których partnerzy potwierdzają komunikaty swoją reakcją
niewerbalną. W tych dwóch formach komunikatów każdego z partnerów zawarta
jest autodefinicja każdego z nich jako partnera interakcji i autodefinicja relacji
między nimi. Regułą normalnego komunikowania jest wzajemne potwierdzanie
przez partnerów relacji oraz siebie nawzajem w rolach osób komunikujących się.
Nie zawsze ta relacja przebiega w sposób prawidłowy. Może dojść do jej odrzucenia, gdy jeden z partnerów nie uznaje autodefinicji stworzonej przez drugiego
np. wówczas, gdy ten swoim zachowanie go rozczaruje. Gregory Bateson dla
zilustrowania tej tezy posługuje się przykładem: „młodego mężczyznę w szpitalu
odwiedza matka. Ucieszył się z jej wizyty i impulsywnie objął ją ramieniem, na
to ona zdrętwiała. Cofnął ramię a ona spytała „Już mnie nie kochasz?”. Mężczyzna zaczerwienił się, a ona powiedziała „Kochanie nie możesz tak łatwo wpadać w zakłopotanie i bać się własnych uczuć” (Walker 2001, s. 78). Wolfgang
Walker intepretuje tę sytuację następująco: „…pacjent cieszy się z wizyty matki.
Swoje uczucia wyraża przez spontaniczną, niewerbalną czynność – obejmuje ją
ramieniem. Matka drętwieje. Ta niewerbalna reakcja uwidacznia każdemu, że ona
zdecydowanie nie czuje się dobrze w tego rodzaju emocjonalnej reakcji z synem.
Niewerbalna reakcja syna jest całkowicie odpowiednia. Syn ucieka od matki. Teraz
następuje werbalny komentarz matki, która posługuje się pytaniem retorycznym:
»Już mnie nie kochasz?« Syn słusznie reaguje na to konsternacją, gdyż matka werbalnie zaprzecza swojemu niewerbalnemu komunikatowi […] matka natychmiast
tłumaczy niewerbalną reakcję syna, jego bezradne zaczerwienienie się jako strach
przed uczuciem. W ten sposób uniemożliwia mu wypowiedzenie się na temat
zaistniałej sekwencji interakcji. Oprócz tego poddaje w wątpliwość jego zdolność
postrzegania i emocja. Następstwem tego jest uczucie bezradności syna” (Walker
2001, s. 78). Reakcją oczekiwaną przez sytna, było przytulenie przez matkę, nieprzewidziana przez niego reakcja odcisnęła swoje piętno na ich relacji. Po tym
zdarzeniu – relacjonuje Bateson – pacjent nie był w stanie pozostać z nią dłużej
niż kilka minut (Walker 2001, s. 78).

Aksjomat trzeci: różne sposoby reakcji na komunikaty
partnera definiują naturę relacji komunikacyjnej
Przykład przywołany za Batesonem pokazuje, że proces komunikacji między
ludźmi jest nieustanną wymianą między nadawcą a odbiorcą, jak to ujął Watzlawick – zatacza koło. Jego zdaniem interakcja nie ma ani początku, ani końca
„i z uwagi na to dany konstrukt rzeczywistości rozmówcy dokonują subiektywnej strukturyzacji następstw poszczególnych zdarzeń” (Retter 2003, s. 150). Dla
każdej sytuacji istnieje jakaś sytuacją ją poprzedzająca, a każdy z komunikatów
można traktować jako reakcję na wcześniejszą sytuację, wcześniejsze zdarzenie,
(s. 157–170)  161
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na komunikat partnera, wzmocnienie jego zachowania, jako bodziec do kolejnego
zachowania partnera (Sztejnberg 2001, s. 23). Sytuację poprzedzającą tworzą też
oczekiwania względem partnera, (Retter 2003, s. 148) lub przewidywania jego
zachowania. One decydują w dużym stopniu o tym, jak jednostka się zachowa
wobec partnera, co i jak zakomunikuje. Paul Watzlawick przywołuje zatem następujący przykład wskazujący na to, jak przewidywanie zachowań drugiego człowieka może skomplikować komunikację: „Pewien człowiek chce powiesić obraz.
Ma gwóźdź, ale nie ma młotka. Młotek ma sąsiad. Człowiek ów postanawia pójść
do sąsiada i pożyczyć młotek. Wtedy ogarnia go jednak wątpliwość. A co, jeśli
sąsiad nie zechce mu pożyczyć młotka? Już wczoraj przywitał się jakoś tak niewyraźnie. Może się śpieszył. A może tyko udawał, że się śpieszy, a ta naprawdę to
ma jakąś pretensję. Nic mu nie zrobiłem; coś on tam sobie wyobraża. Gdyby ode
mnie chciał pożyczyć jakieś narzędzie, ja dałbym mu je natychmiast. A dlaczego
on nie? Jak można odmówić komuś takiej prostej przysługi? Tacy ludzie jak ten
facet zatruwają innym życie. I jeszcze sobie myśli, że mi na nim zależy. Dlatego
tylko, że ma młotek. Nie, tego już za wiele. –I wybiega naprzeciwko, dzwoni do
drzwi, sąsiad otwiera, lecz zanim zdąży powiedzieć „Dzień dobry”, nasz człowiek
już krzyczy: Weź sobie swój młotek, ty chamie” (Watzlawick 1993, s. 59–50). Ta
sekwencja zdarzeń z pewnością ma ciąg dalszy i „ustawia” kolejne relacje sąsiadów w praktyce prowadząc do tego, co Watzlawick nazwał „samospełniającym się
proroctwem” (Adler, Rosenfeld, Proctor 2014, s. 74). Sąsiad, z przykładu Watzlawicka nie zrozumiał wybuchu agresji werbalnej „naszego człowieka”. Zarówno
treść komunikatu, jak i sposób jego wypowiedzenia z pewnością wywołały jego
reakcję w postaci np. oburzenia, złości, agresji, w konsekwencji przekształcenia
poprawnych dotychczas relacji sąsiedzkich w relacje wzajemnie szkodliwe. Sąsiad
interpretując zdarzenie może pomyśleć, że „nasz człowiek” „postradał zmysły”,
„jest inny, niż wcześniej sądził”, „coś wydarzyło się w jego życiu, co zmieniło jego
postępowanie”. W Ten przykład dowodzi pewnością, że przebieg zdarzeń przed
i w trakcie procesu komunikacji podlega interpretacji przez uczestników. Interpretacja dokonana przez każdego z nich jest subiektywna. Niekiedy interpretacje
dokonane przez obu uczestników interakcji są wręcz sprzeczne. Jeżeli uczestnicy komunikacji inaczej zinterpretują zachowania swoje i/lub partnera dochodzi
do zakłóceń. „Ponieważ jest to proces obustronny, następować będzie eskalacja
sprzecznych zachowań rozmówców” (Retter 2003, s. 148). Jak podkreślają Ch.
Bylon i X. Mignot, wszystkie nieporozumienia i kłótnie między członkami rodziny stanowią przykład sprzecznych interpretacji dokonywanych przez uczestników
komunikacji (Bylon, Mignot 2008, s. 72). Ilustracją niech będzie sytuacja, kiedy
rodzic/opiekun wchodząc do pokoju nastolatka zastaje go przy komputerze. Jego
reakcja jest następująca: „Zamiast się uczyć, ciągle grasz!”. Młody człowiek nie odpowiada. Opiekun reaguje rozdrażnieniem: „Nie dosyć, że grasz, to jeszcze nie odpowiadasz”. Dorosły interpretuje aktywność nastolatka przed ekranem komputera
jako bezużyteczny sposób spędzania czasu, tymczasem nastolatek – szuka w sieci
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informacji potrzebnych do wykonania zadania domowego. Na oskarżenia, reaguje
wycofaniem się, przyjmuje postawę bierną, jego zachowanie zostało już ocenione. Brak reakcji dorosły interpretuje jako lekceważenie. Zachowania i komunikaty partnerów mogą determinować sytuacje poprzedzające interakcję np. Rodzic/
opiekun po nieporozumieniu w pracy z przełożonym/kolegą/koleżanką wchodzi
do mieszkania, w kuchni zastaje bałagan: rozrzucone naczynia, resztki jedzenia.
Wchodzi do pokoju nastolatka i zastaje go siedzącego przed komputerem. Jego
reakcja jest następująca: „W domu bałagan, naczynia rozrzucone po całej kuchni
a ty grasz na komputerze. Zejdź natychmiast posprzątaj!”. Młody człowiek kurczy
się za biurkiem, chowa się za ekranem komputera, myśl: „nie dosyć, że zawiesił
się system, to nie zdążę poszukać tych informacji, które mam wysłać za dwadzieścia minut. Co by się stało, gdybym posprzątał za godzinę?”. Sytuacja musi
zostać przedyskutowana, podkreśla Gregory Bateson, nie wewnętrznie, lecz między dwiema osobami „Relacja jest zawsze wytworem podwójnego opisu” (Bareson
1996, s. 179). Bez umiejętności metakomunikacji rozumianej jako komunikacja
o komunikacji obejmującej wszystkie sygnały i relacje (Lutterer 2007), codzienne
relacje prowadzą do nieporozumień i konfliktów. A zatem, jak zauważa Gregory Bateson zdolność, do analizowania własnego komunikowania i postępowania,
oraz interpretowania komunikatów i postępowania innych jest istotna dla skutecznego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. W każdej relacji dokonuje
się nieustanna wymiana metakomunikacyjna, która polega na tym, że rozmówcy
starają się zrozumieć perspektywę partnera pytając np. „Dlaczego to zrobiłeś?”
„Co masz na myśli?” Chyba sobie ze mnie żartujesz?” (Bateson 1985). W wyniku
relacji i wzajemnego uzgadniania perspektyw może dokonać się zmiana w jednej i drugiej osobie (Beavin 1996, s. 179), prowadząca do porozumienia. Niskie
kompetencje metakomunikacyjne uczestników relacji determinują ich uwikłanie
w tzw. „pułapkę relacji”, przyczyniają się do podwójnego związania, czyli tworzenia sytuacji bez wyjścia dla każdego z uczestników komunikacji. Gdyby matka,
w przywołanym za Watzlawickiem przykładzie, zapytała syna: „Co się właściwie
stało, że ode mnie uciekasz?” umożliwiłaby mu zwerbalizowanie tego, jak postrzega, przeżywa i interpretuje tę sytuację. Umożliwiłaby mu odniesienie się relacji na
poziomie „analogowym” i „cyfrowym” – co wyjaśnia treść czwartego aksjomatu.

Aksjomat czwarty – wyróżnia się komunikację cyfrową
i analogową
Zdaniem niektórych badaczy całość procesu komunikacji między partnerami
można rozłożyć na dwa elementy: cyfrowy i analogowy. Pojęcie „cyfrowy” dotyczy języka jako systemu znaków, które umożliwiają nazwanie tego o czym myślą
uczestnicy komunikacji, dotyczy treści komunikatu Każdemu pojęciu przypisane
jest sekwencja znaków. Pojęcie: „dziecko” tworzy ściśle określony szereg dźwięków
(s. 157–170)  163

Kinga Kuszak

(fonemów, głosek): dzi3-e-c-k-o. I ten właśnie układ fonemów oznacza w języku
polskim „człowieka od urodzenia do wieku młodzieńczego; syna córkę, niezależnie od wieku” (Drabik, Kubiak-Sokół, Sobol, Wiśniakowska 2011, s. 176). Zatem
układ dźwięków tworzących słowo, musi zostać przez ludzi skojarzone z wyobrażeniem obiektu w tym przypadku dziecka. Ten układ dźwięków nie ma jednak
żadnego znaczenia (nie ma wartości semantycznej) dla osób posługujących się
innym językiem np. niemieckim. Dopiero dźwięki układające się w słowo: „das
Kind” będą kojarzone z człowiekiem we wczesnych etapach jego drogi życiowej.
Osoby obcujące ze sobą za pośrednictwem języka hiszpańskiego, by wyrazić to
samo znaczenie potrzebują sformułować ciąg dźwięków układających się w słowo: „nińo”. Ten aspekt komunikacji Watzlawick i jego współpracownicy uznali za
merytoryczny, przedmiotowy (Watzlawick 1993, s. 92). To komunikacja pierwszego stopnia (podaję za: Adler Rosenfeld, Procor II, 2014, s. 95). Z kolei komunikacja niewerbalna jest w tym ujęciu rozumiana jako bardziej nieprecyzyjna
i określona została mianem „analogowej”, odnosi się do relacji między osobami
uczestniczącymi w komunikacji. Relacja, inaczej znaczenie, jakie ludzie przypisują
komunikatom, określona została przez Watzlawicka mianem komunikacji drugiego
stopnia (Adler, Rosenfeld, Proctor II, 2014, s. 95). Niektórzy badacze wskazują, iż
to, co przekazywane jest za pośrednictwem kanału niewerbalnego stanowi 65%
danych, w porównaniu z 35% informacji, które ludzie przekazują za pośrednictwem kanału werbalnego (Nęcki 2003, s. 10). Dla zilustrowania istoty komunikatu
relacyjnego przekazywanego w formie niewerbalnej można posłużyć się następującym przykładem. Uśmiech, w naszej kulturze jest pozawerbalnym sposobem
uzewnętrznienia pozytywnego nastawienia wobec rozmówcy. Jak podkreśla Piotr
Szarota „jest zachowaniem pożądanym i zalecanym, a ten, kto się uśmiecha może
liczyć na aprobatę społeczną” (Szarota 2006, s. 51). Wspomniany autor wyróżnił kilka typów uśmiechów np. radosny, życzliwy, porozumiewawczy, uprzejmy,
figlarny, czuły, swobodny (Szarota P. 2006, s. 127 i dalsze). W praktyce jednak
uśmiech kierowany w stronę partnera nie zawsze oznacza przyjazne ustosunkowanie. Osoby, które czują się mało bezpieczne, są niepewne siebie, emitują relatywnie więcej uśmiechów, niż osoby pewne siebie (Nęcki 2000, s. 199). Można
przecież wyróżnić uśmiech przymilny, który ma zjednać rozmówcę. Uśmiech może
być też wyrazem ironicznego, złośliwego nastawienia wobec partnera, lekceważenia, złośliwości, przekory. Uśmiech może też uzewnętrzniać zuchwałość, przebiegłość. Uśmiechanie się do kogoś w trakcie interakcji może zostać zinterpretowany
przez odbiorcę w sposób niezgodny z intencją nadawcy. Bowiem, jak podkreśla
Hein Retter komunikacja językowa ma aspekt denotatywny i konotatywny. Denotacja to treść znaku językowego, zaś konotacja to wrażenie wywołane przez pojęcie. Konotacje decydują o wrażeniach emocjonalnych (Retter 2005, s. 151–152).

3

Układ trzech liter w tym przypadku tworzy fonem: dz’
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Wiadomości relacyjne w tym wspomniany uśmiech zaspokajają jedną lub więcej
potrzeb społecznych np. bliskości, przynależności, szacunku, kontroli. Paul Watzlawick przywołuje następujący przykład wyjaśniający różnicę miedzy płaszczyzną
przedmiotową i płaszczyzną relacji w następujący sposób: „Załóżmy, że żona pyta
męża: – Dzisiaj zupa według całkiem nowego przepisu, czy ci smakuje? – Jeśli
mu smakuje, może po prostu powiedzieć »tak« i żonę ucieszy. Jeśli natomiast zupa mu nie smakuje, a jest mu przy tym obojętne, czy sprawi żonie zawód, może
zwyczajnie zaprzeczyć. Problem powstaje w sytuacji (statystycznie najczęstszej),
kiedy mąż uważa, że zupa jest wstrętna, ale nie chce żony urazić. Na tak zwanej
płaszczyźnie przedmiotowej odpowiedź musiałby brzmieć »nie«. Na płaszczyźnie
relacji musiałby powiedzieć »tak«. Nie może powiedzieć »tak« i »nie«” (Watzlawick
1993, s. 93–94). Musi zatem jakoś wybrnąć z tej pułapki. Może więc powiedzieć,
jak sugeruje Watzlawick, że smakuje interesująco. Jest to sytuacja określona przez
badaczy z Palo Alto mianem podwójnego związania. Partner zostanie ukarany,
gdy powie prawdę i przyzna, że zupa mu nie smakuje, ponieważ żona się obrazi,
a tego nie chce, relacja z żoną zaspokaja jego ważne potrzeby: miłości, szacunku,
bliskości, przynależności. Zostaje też ukarany, w sytuacji, gdy stwierdzi, że zupa
mu smakuje, bo po pierwsze będzie miał poczucie, że okłamał żonę, po drugie
uradowana żona może zacząć przyrządzać zupę częściej. Relacja jest szczególnie
niebezpieczna, gdy zostaje w nią uwikłane dziecko, osoba o niewielkim doświadczeniu w relacjach społecznych. „Po wielokrotnym przyzwyczajaniu się do takich
wzorców […] ofiara nauczyła się postrzegać świat według schematu podwójnego
wiązania” (Walker 2001, s. 80).

Aksjomat piąty – rozróżnia się komunikację symetryczną
i komplementarną
Ludzie wchodzą w relacje komunikacyjne tworząc relacje symetryczne, których
podstawą równość np. pozycji społecznych lub komplementarne, które opierają się
na stosunku zależności jednej osoby wobec drugiej. W relacjach symetrycznych
komunikaty i zachowania jednego partnera stanowią odzwierciedlenie zachowań
i komunikatów partnera. W trakcie relacji komplementarnej zachowania jednego
partnera wyzwalają odmienne zachowania drugiego. „Innymi słowy, jeden z partnerów procesu komunikacyjnego (dominujący w interakcji) zapoczątkowuje sekwencję określonych działań, jednocześnie wykonuje wiele czynności niezbędnych
do ich prawidłowej realizacji, między innymi poucza, opiekuje się, kontroluje.
Drugi z partnerów uzupełnia zachowania pierwszego (postępuje odmiennie od
swojego partnera), tj. ulega, korzysta z opieki, podporządkowuje się” (Sztejnberg
2001, s. 24). Oba typy relacji mogą też przeplatać się w trakcie sytuacji komunikacyjnej i żaden z nich niej jest „gorszy”. W zdrowych relacjach mogą wstępować
oba rodzaje komunikacji i by mogli doświadczać siebie w relacjach z różnymi
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osobami w sposób symetryczny i komplementarny. Generalnie ludzie najlepiej
czują się w relacjach o typie koluzji, podczas których partnerzy funkcjonują wobec siebie tak, żeby każdy z nich mógł zyskać własną realność tzn. „partner sam
z siebie musi być taki, jaki chcę, żeby był (Watzlawick 1993, s. 136). Watzlawick
eksponuje znaczenie koluzji w następujący sposób: „wyobraźcie sobie matkę bez
dziecka, lekarza bez chorego, szefa państwa bez państwa […]. Dopiero dzięki
partnerowi, który gra wobec nas niezbędną rolę, stajemy się realni” (Watzlawick
1993, s. 135).

Użyteczność pragmatycznej teorii komunikacji
w profilaktyce zaburzeń zachowania
i zaburzeń relacji społecznych – perspektywa pedagogiczna
Z powyższych założeń wynika, ze komunikacja między ludźmi jest procesem
złożonym i trudnym, zaś każda relacja „stanowi skomplikowaną funkcję, która tak,
jak funkcje matematyczne – wyraża zależność wielu zmiennych” (Griffin 2003,
s. 181). Skuteczna komunikacja wymaga wielu kompetencji, w tym kompetencji
metakomunikacyjnych związanych z komunikowaniem się na temat relacji, świadomości językowej i komunikacyjnej, elastyczności związanej z nawiązywaniem
i podtrzymywaniem relacji. Tymczasem ludzie różnią się poziomem tych kompetencji. Warto dodać, że są one w dużym stopniu uwarunkowane ich doświadczeniem podczas wcześniejszych relacji komunikacyjnych zdobywanych najpierw
w kontaktach najbliższymi, osobami znaczącymi (rodzicami, rodzeństwem). Uczą
się tworzyć relacje niesymetryczne z opiekunami i symetryczne z rówieśnikami
już w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa (Kuszak 2016, s. 95 i dalsze).
Z utrwalonymi schematami dotyczącymi funkcjonowania w relacjach społecznych
wchodzą szersze otoczenie społeczne (patrz: np. Chrost 2012; Wojnarska 2013).
Ryszard Cibor podkreśla że destrukcyjny schemat poznawczy ukształtowany we
wczesnych relacjach zniekształca widzenie siebie a także widzenie świata i ludzi
(Cibor 2010, s. 95). Trzeba też uzupełnić, że osoby w okresie późnego dzieciństwa, także w okresie dojrzewania:
— nie zawsze są świadome tego, co rzeczywiście myślą i czują inni ludzie,
— nie są wstanie dotrzeć do tego, co sami czują, myślą i robią, co komunikują
innym,
— nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób ich zachowania są odbierane i interpretowane przez ludzi,
— nie potrafią komunikować się w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości
partnera, kontekstu, w którym się komunikują,
— nie potrafią dostrzec i uwzględnić sytuacji poprzedzających komunikację.
Pragmatyczna koncepcja komunikacji dostarcza zatem pedagogom inspiracji
i skłania do namysłu nad:
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— spójnością własnych wypowiadanych komunikatów i towarzyszących im zachowaniom,
— spójności komunikatów nadawanych przez innych na poziomie werbalnym
i niewerbalnym,
— rzeczywistej relacji między partnerami uczestniczącymi w procesie komunikacji (to, co mówią i to, co rzeczywiście myślą na temat tej relacji),
— kompetencji metakomunikacyjnych partnerów interakcji,
— uwikłani ludzie w sytuacje podwójnego wiązania.
Może być użyteczna w praktyce edukacyjnej szkoły i profilaktyce zaburzeń
zachowania i zaburzeń relacji społecznych u dzieci z grupy ryzyka, szczególnie
tych, które w wyniku doświadczeń w środowisku rodzinnym rozwijają „niejasny”
obraz opiekuna, a „pogmatwane relacje z nim skutkują dezorganizacją wczesnej
więzi i mogą zapowiadać występowanie późniejszej agresji u dziecka” (Cerson,
Butcher, Mineka, 2003, s. 813). Dzieci o niskim poziomie kompetencji społecznych, kompetencji komunikacyjnych są odrzucane w relacjach rówieśniczych, zaś
to odrzucenie jest początkiem „spirali następstw” w zakresie interakcji społecznych, która zaostrza skłonność do zachowań antyspołecznych (Cerson, Butcher,
Mineka 2003, s. 813). Refleksja pedagogiczna inspirowana koncepcją badaczy
z Palo Alto może okazać się pomocna w procesie konstruowania i realizacji programów psychoedukacyjnych skierowanych do tej grupy dzieci. Celem tych programów jest zazwyczaj, co podkreśla np. Barbara Cygan uzyskanie określonych
umiejętności psychologicznych związanych m.in. ze skutecznym komunikowaniem
się (Cygan 2018, s. 357).
Tabela 1. Pytania skłaniające do refleksji pedagogicznej w świetle aksjomatów komunikacji
P. Watzlawicka i współpracowników
Aksjomaty

Pytania z perspektywy profilaktyki zaburzeń zachowania
i zaburzeń relacji społecznych (uczniów, podopiecznych)

Nie można nie komunikować

- Jeżeli (np. uczeń, podopieczny) nie odpowiada na komunikat, co w ten
sposób komunikuje?
Jeżeli formułuje komunikat o treści niezgodnej z moim oczekiwaniem, co
w ten sposób komunikuje?
- Co dla ucznia, podopiecznego oznacza treść mojego komunikatu?
-Co dla ucznia, podopiecznego oznacza brak komunikatu z mojej strony?

- Na ile aspekt treści i relacji komunikatów nadawanych przeze mnie są
dla ucznia, podopiecznego spójne?
- W jakim stopniu aspekt treści i relacji komunikatu nadawanego przez
Komunikacja ma aspekt ma ucznia, podopiecznego są spójne dla mnie (co komunikuje na poziomie
werbalnym a co na poziomie niewerbalnym)?
aspekt treściowy i relacji
- Na ile i w jaki sposób mój podopieczny, uczeń komunikuje się na temat
komunikacji?
- Jaki jest poziom jego kompetencji metakomunikacyjnych?
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Aksjomaty

Pytania z perspektywy profilaktyki zaburzeń zachowania
i zaburzeń relacji społecznych (uczniów, podopiecznych)

- Na ile moje oczekiwania (czasem będące wynikiem potocznej wiedzy,
Różne sposoby reakcji na zautrwalonych stereotypów) wobec ucznia, podopiecznego, uruchamiają
chowania partnera definiują
moje zachowania wobec niego tym samym potwierdzając te oczekiwanaturę relacji
nia?
-Jakie treści i jakie emocje wyrażają uczeń, podopieczny w relacji ze mną?
Wyróżnia się komunikację -Jakie treści i jaki emocje wyrażam w relacji z uczniem, podopiecznym?
- Jakie znaczenia ja i mój uczeń, podopieczny nadajemy komunikacji druanalogową i cyfrową
giego stopnia?
-Jakiego typu relacje nawiązuje uczeń, podopieczny w domu, w grupie
Komunikacja może być syme- rówieśniczej, w szkole?
tryczna i/lub komplementarna - Jakie doświadczenia ma uczeń, podopieczny w zakresie współtworzenia
relacji symetrycznych w domu, w grupie rówieśniczej, w szkole?

Podsumowanie
Wśród szeregu możliwych do podjęcia działań służących profilaktyce zaburzeń
relacji społecznych, użyteczne mogą okazać się te, które służą rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i metakomunikacyjnych, a zatem: umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach, kontekstach, z partnerami o różnym poziomie
kompetencji i doświadczania, ale także porozumiewania się na temat relacji.
W programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych realizowanych w szkołach
podstawowych już od najmłodszych klas można zatem uwzględnić zagadnienia
inspirowane założeniami koncepcji pragmatyki komunikacji i oparte na aksjomatach komunikacyjnych badaczy z Palo Alto w tym zagadnienia służące rozwijaniu
kompetencji metakomunikacyjnych.
Abstract ?
Key words ?
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Reintegracja społeczna młodzieży w warunkach
współczesnego państwa a prawa człowieka
Wybrane przykłady i wnioski
Abstrakt: W artykule przedstawione zostały nowe podejścia do reintegracji społecznej młodzieży które cechuje bardziej przyjazne dla młodzieży rozwiązanie jakim jest propozycja sformułowana w dokumencie pt:” Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la
réinsertion sociale des délinquants”, którego polski odpowiednik to „Zapobieganie recydywie
a reintegracja społeczna”, odnosząca się do przykładów młodzieży i nieletnich we współczesnej Francji i powiązania jej z prawami człowieka. Innowacyjne podejście zapobiegania
recydywie a reintegracja społeczna jest ukierunkowane na po pierwsze zapewnieniu pomocy
skazanej młodzieży oraz objęcie ich specjalnym nadzorem aby nauczyć skazanego życia bez
agresji i przemocy i uniemożliwić uniknięcia ewentualnego powrotu do zachowań o charakterze przestępczym.
Słowa kluczowe: resocjalizacja, reintegracja społeczna, prawa człowieka, społeczeństwo,
państwo, młodzież, nieletni, personalizm, państwo.

Wstęp
Reintegracja społeczna to obecnie problematyka żywo dyskutowana wśród
przedstawicieli różnych dyscyplin nauki takich jak psychologia, prawo czy socjologia i politologia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia
psychicznego. Jej aktualność wynika między innymi z faktu, że obecnie oferu(s. 171–184)  171
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je konkretne i sprawdzone techniki i metody wsparcia dla nieletnich skazanych
którzy otrzymali możliwość powrotu do społeczeństwa. Jej istota jest związana
z personalistyczną koncepcją i godnością człowieka. To właśnie godność człowieka
jest w centrum podejmowanych działań związanych z reintegracją społeczną a nie
państwo, jego system i instytucje. Skazani nieletni uzyskując możliwość powrotu do społeczeństwa i na nowo określenia swojej pozycji w państwie najczęściej
nadal są najbardziej dyskryminowani i najbardziej stygmatyzowani we współczesnym państwie. Tradycyjny system reintegracji społecznej bardzo często jest nieskuteczny, ponieważ naraża skazanego nieletniego powracającego na wolność na
pogłębienie na przykład wyniesionych z więziennej izolacji nałogów do których
najczęściej zaliczyć możemy narkotyki, jak również powtórzenia tych błędów które
spowodowały o jego izolacji społecznej. W tym kontekście reintegracja społeczna
potrzebuje innowacji, aby mogła wypełniać swoje powołanie. Stąd celem artykułu
będzie próba przedstawienia nowego podejścia do reintegracji społecznej skazanych nieletnich, które cechuje bardziej przyjazne dla młodzieży rozwiązanie jakim
jest propozycja sformułowana w dokumencie pt: „Manuel d’introduction pour la
prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants”, którego polski
odpowiednik to „Zapobieganie recydywie a reintegracja społeczna”, odnosząca się
do przykładów młodzieży i nieletnich we współczesnej Francji i powiązania jej
z prawami człowieka. Innowacyjne podejście zapobiegania recydywie a reintegracja społeczna jest ukierunkowane na po pierwsze zapewnieniu pomocy skazanej
młodzieży oraz objęcie ich specjalnym nadzorem aby nauczyć skazanego życia bez
agresji i przemocy i uniemożliwić uniknięcia ewentualnego powrotu do zachowań
o charakterze przestępczym. W ten sposób skazani uzyskają pomoc umożliwiającą im rozwinięcie umiejętności społecznych wymaganych do powrotu do sieci
komunikacji międzyludzkiej w celu odzyskania godności osoby. Po drugie włączenie skazanych nieletnich do specjalnych programów edukacyjnych gwarantujących
z jednej strony podniesienia wykształcenia wśród skazanej młodzieży a z drugiej przygotowujących do normalnego i zrównoważonego życia w społeczeństwie
i państwie. Aby móc to osiągnąć – dla lepszego zrozumienia istoty reintegracji
społecznej należy odnieść się do praw człowieka.
Oto bowiem reintegracja społeczna młodzieży powinna mieć swoje źródło
i podstawę etyczno-społeczną w osobie ludzkiej jako podmiocie życia politycznego, społecznego. Broni ona nieletnich członków danej społeczności przed próbami
totalitarnego kształtowania porządku społecznego opartego o przemoc. Niemożliwe jest bowiem popieranie godności osoby ludzkiej bez troski o rodzinę, grupy,
stowarzyszenia i inne organizacje, które ludzie w spontaniczny sposób powołują do życia i które umożliwiają im rzeczywisty społeczny rozwój umożliwiający
zastępowanie norm patologicznych poprawnymi normami społecznymi. Jest to
obszar społeczeństwa obywatelskiego, które jest rozumiane jako całość relacji między jednostkami i społecznościami pośrednimi, które powstają dzięki „twórczej”
podmiotowości obywatela. Stąd należy jednoznacznie podkreślić, że reintegracja
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społeczna młodzieży powinna budować swoją bazę na godności człowieka i się
kształtować tylko i wyłącznie na gruncie personalizmu i demokratycznego państwa
prawa w otwartym i wolnym społeczeństwie,w którym godność jednostki jest nie
tylko prawnie zagwarantowana ale co najważniejsze można ją odnaleźć w przestrzeni społecznej i państwowej.

Reintegracja społeczna – wybrane przykłady
Większość badaczy problematyki resocjalizacji zgadza się z twierdzeniem, że
wycofanie się z przestępstwa jest bardzo długotrwałym i złożonym procesem, który najczęściej przebiega w dość zróżnicowany sposób wśród sprawców. W tym
kontekście powrót skazanych nieletnich do społeczeństwa odbywa się na drodze
reintegracji społecznej określanej przez niektórych badaczy jako zdarzenia lub proces. I tak po pierwsze zdarzenie obejmuje okres zachodzący zaraz po zwolnieniu
nieletniego z aresztu, w którym nieletni sprawca po zwolnieniu z aresztu napotyka szereg różnych przeszkód generujących najczęściej konflikty, które nie zawsze
brał pod uwagę zarówno on sam, jak również instytucje i osoby reprezentujące
system ochrony prawnej w państwie. Tak więc w efekcie niektórzy skazani nieletni nie odnoszą korzyści płynących z pomocy od strony państwa, które najczęściej
są niewystarczające i pozostają w samotności wraz z piętrzącymi się problemami
i konfliktami. Najbardziej typowym przykładem z którym spotykają się nieletni
zaraz po zwolnieniu z aresztu dotyczy różnego rodzaju uzależnień, na które narażeni są młodzi sprawcy, w tym pokusa zażywania narkotyków. Po drugie proces reintegracji społecznej jak wspomniałem powyżej jest długi i rozpoczyna się
wraz z wyjściem nieletniego z izolacji społecznej na przysłowiową wolność. Przy
czym należy zwrócić uwagę, że niektórzy z badaczy twierdzą, że proces reintegracji społecznej powinien opierać się na metodyce wychowania resocjalizującego.
I jak słusznie stwierdził Czesław Czapów – w skład każdego specjalnego wychowania resocjalizującego wchodzi, po pierwsze wychowanie, po drugie opieka
a po trzecie psychoterapia. Do zasad wychowawczej działalności resocjalizującej
zaliczamy więc zasady reedukacji oraz wszechstronnego rozwoju osobowości. Do
zasad opiekuńczej działalności resocjalizującej zaliczamy zasadę wszechstronnej
i perspektywicznej opieki oraz zasadę wymagań. Do zasad psychoterapeutycznej działalności resocjalizującej zaliczamy tak zwane zasady akceptowania i respektowania (Czapów 1980, s. 11). Tak więc proces resocjalizacji ukierunkowany
na metodyczne wychowanie powinien rozpoczynać się w momencie zatrzymania
przez organy państwa – policję nieletniego sprawcy. Stąd należy przyjąć, że wszelkie działania przeprowadzone podczas przebywania w areszcie przez skazanego
nieletniego sprawcę należy ukierunkować na cel jakim jest odpowiednie przygotowanie skazanego nieletniego do wyjścia na wolność. Stąd między innymi według (Morgana i Owersa 2001, s 34.) reintegracja społeczna obejmuje wszystkie
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działania przeprowadzane na nieletnich skazanych, podczas ich odbywania kary
pozbawienia wolności lub przy ich zwolnieniu, które mają na celu lepszą ochronę
społeczeństwa przed możliwością recydywy. W związku z tym implikuje to całą
pracę wykonywaną z zatrzymanymi, ich rodzinami i innymi osobami istotną we
współpracy z organizacjami społecznymi i prawnymi. Przy czym należy zwrócić
uwagę, że resocjalizacja traktowana jako ponowne lub odroczone celowe działania
socjalizujące, stanowi obecnie wśród naukowców oraz praktyków problematykę
sporną i niejednoznaczną (Kusztal, Kmiecik-Jusięga 2014, s. 9). Dlatego reintegracja społeczna nie powinna ograniczać się do zwykłego powrotu przez nieletniego
skazanego do społeczeństwa a do pełnej jego rehabilitacji społecznej prowadzącej
do pełnego włączenia skazanego do systemu państwa. Aby było to możliwe bardzo istotne są uwarunkowania społeczne i polityczne umożliwiające jego pełną
rehabilitacje społeczną. W moim przekonaniu jest to tylko wówczas możliwe kiedy
nieletni skazany odzyskuje w pełni swoją podmiotowość opartą o personalistyczną
koncepcję człowieka.
W tym kontekście resocjalizacja powinna być rozpatrywana w szerokim spektrum dyscyplin społecznych i humanistycznych jako modyfikacja sfery emocji i zachowań, czy zmiana społecznej przynależności, ukierunkowana na kształtowania
prawidłowych postaw społecznych, czy w końcu readaptacja i reintegracja społeczna jednostki poprzez odwołanie się do personalizmu i rodziny. Wiele współczesnych procesów, w tym między innymi zmian społeczeństwa – ze społeczeństwa
jedności w społeczeństwo stadności podyktowanych masowym i globalnym konsumpcjonizmem nie ułatwia prowadzenia działalności resocjalizujących jak pokazuje aktualnie przykład Francji i przestępczości wśród nieletnich.
W tym kontekście należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich trzech dekad społeczeństwo francuskie przeszło głęboką przemianę, w wyniku której z jednej strony
zapominając o swojej historii, a z drugiej strony będąc bardzo niepewnym swojej
przyszłości poddało się procesom masowej konsumpcji, która wpłynęła bardzo
negatywnie na pozycję rodziny w państwie. To właśnie ten podstawowy element
państwa jakim jest rodzina stał się podmiotem destrukcji, a więc rozbicia będącego następstwem między innymi zmiany zwyczajów, wyobcowaniem, izolacją,
czy bezrobociem. W wyniku czego doszło to tego, że rynek pracy przestał spełniać funkcję integracyjną wśród młodzieży, co wpłynęło na opóźnienie a nawet
w niektórych obszarach zablokowało wręcz proces integracji społecznej, porzucając w pustkę tych, którym odmówiono możliwości wejścia w świat dorosłych,
wystawiając często młodzież na pokusę uzyskania w sposób nielegalny zarobku
(Naser, La Vigne 2008, s. 93) w i ten sposób kierując nieletnich na drogę przestępczości. W obliczu powyższych problemów, niemalże naturalną konsekwencją
przemian społecznych stał się fakt, że to właśnie część młodzieży i nieletnich we
współczesnej Francji stała się niekompletnie wychowana i niewłaściwe przygotowana do życia w masowym modelu społecznym, poprzez pobyt w zbyt homogenicznej szkole i rodzinie. W ten sposób doszło do tego, że wpływy związane
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z przynależnością do rodziny i społeczeństwa nie są już zbieżne z wyznaczonymi
przez państwo celami edukacyjnymi, a uczenie się odbywa się najczęściej w sposób niespójny, a nawet schizofreniczny, a świadomość obowiązków obywatelskich
odchodzi na bok, na rzecz skłonności wśród części młodzieży zamieszkującej tereny peryferii Francji ku przestępczości. Zanik więzi społecznych jak również zbyt
długie wspólne zamieszkiwanie z rodziną wpływają bardzo negatywnie na rozwój
nastolatków i wywołują niepotrzebną rywalizację międzypokoleniową, niegdyś niewyobrażalną. Dorośli nie postrzegają już młodości jako kruchego okresu egzystencji wymagającego specjalnego statusu ochronnego, ale jako postawę, którą należy
kultywować przez całe życie, aby przetrwać w nieskończoność. W tym kontekście
stosowane już z rutyny zadawanie pytań i przesłuchiwanie rodziców, od dawna
praktykowane przez wymiar sprawiedliwości dla nieletnich we Francji, napotyka
na ogół trudności w zmianie postaw ściśle związanych z materialnymi warunkami
życia codziennego. Kara pieniężna za zachowanie uznane za „rezygnację” tylko
piętnuje ich dyskomfort i zwiększa cierpienie. Kryzys wpływa zatem na rodzinę
która coraz bardziej poddawana destrukcji przestaje wypełniać swoje podstawowe
funkcje to znaczy chronić i kształtować swoich członków a w szczególności dzieci i młodzież. Przytoczone przykłady bardzo dobrze obrazuję postępującą wśród
rodziny dezintegrację. Pomimo postępujących procesów destrukcji rodzin, przestępczość nieletnich pozostaje w tym kontekście zbiorem indywidualnych aktów
o bardzo odmiennym charakterze. Na przykład, dysfunkcyjna rodzina generuje
przypadkowe i sporadyczne lub powtarzające się wykroczenia pojawiające się raz
sporadycznie lub innym razem regularnie wśród nieletnich, które z czasem ujawniają patologię wymagającą leczenia lub też są wynikiem tak zwanych „chwilowych trudności” jakie przeżywa dana rodzina.
W tym kontekście to właśnie nieletni najczęściej stają się mimowolnymi ofiarami przestępstw a jedyną odpowiedzią państwa jest wymiar sprawiedliwości, który to często nieadekwatnie reaguje na zaistniałą sytuację to jest pojawiania się
przestępczości wśród nieletnich. Na przykład przypisywanie młodym cudzoziemcom różnych przewinień, kończy się izolacją od otoczenia i wpycha ich jeszcze
głębiej w świat przemocy. Tak więc podejmowane działania przez powołane przez
państwo do tego odpowiednie służby nie przynoszą stosownych rezultatów w zakresie stosowanej przez wymiar sprawiedliwości izolacji.
A zastosowanie takich środków jak na przykład dyskusja z nieletnimi popełniającymi przestępstwo kończy się najczęściej fiaskiem bowiem nieletni niczego
nie oczekują od służb urzędowych, a ci będąc związani odpowiednimi procedurami nie mogą wyjść poza zaproponowany przez państwo schemat. Tak więc system staje się stymulatorem pozbawionym człowieczeństwa i sensu. Pomijając ten
przykład, można posłużyć się innym – to znaczy, trudność sędziego we właściwym
odróżnieniu popełnianego przez nieletniego przestępstwa, czy jest sporadyczne,
okazjonalne, czy też ma znamiona recydywy i wiąże się z tak zwanym nawykowym przestępstwem sprowadzają się do bardzo schematycznego przestępstwa, czy
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jest sporadyczne, okazjonalne, czy też ma znamiona recydywy i wiąże się z tak
zwanym nawykowym przestępstwem sprowadzają się do bardzo schematycznego
podejścia nie uwzględniającego indywidualnego przypadku, co jest związane z rutyną występującą w wymiarze sprawiedliwości (Morgan, Owers 2001, s. 56). Przy
czym, należy zwrócić uwagę, że to właśnie nieletni są bardzo wrażliwymi i nie
dostatecznie ukształtowanymi osobowościami, które w każdej chwili mogą ewoluować w kierunkach trudnych do przewidzenia, stąd formułując wobec nieletnich
akt oskarżenia – próbuje się w sposób najczęściej nieudolny podejmować próbę
niewłaściwego osądzania prowadzącego najczęściej nieletnich do izolacji i pogłębiania skrywanych problemów w tym tłumionej agresji. Zatem powinno podejmować się zdecydowanie bardziej zróżnicowane i zindywidualizowane działania
na rzecz reintegracji nieletnich. Sprawiedliwość w tym zakresie dla nieletnich ma
obowiązek uczynić wszystko, aby reakcja na przestępcze zachowanie nie była postrzegana jako jedyne spełnienie społecznej zemsty i odpowiadała automatycznie
na zaistniały stan. W obliczu pogłębiającej się przestępczości, nieustannie walcząc
z odrzuceniem społecznym i dezorganizacją młodych przestępców, uznając ich
ponowną integrację za priorytetowy cel – taki jest główny zamysł już od wielu
lat czołowych badaczy tego zagadnienia – o czym piszą między innymi Czesław
Czapów, czy Marek Konopczyński (Czapów 1980, s. 18). Idąc dalej, możemy się
zastanawiać, czy główna ułomność, z jaką boryka się nie tylko francuska jurysdykcja dla nieletnich i sprowadza rozwiązanie problemu przestępczości nieletnich
w ich izolacji od reszty społeczeństwa, w celu wykluczenia patologii, zamiast podejmować różne próby edukacji nieletnich przestępców które wymagają czasu ale
są dużo lepszym sposobem umożliwiającym ich powrót do najbliższych a więc
do rodziny a szerzej do społeczeństwa i państwa(Górski 1985, s. 97). Niezależnie
od swojej wartości jaką niesie edukacja w tym zakresie – zapewnia nastolatkom
dogłębne wsparcie, którego celem jest umożliwienie im przezwyciężenia kryzysu,
przez który przechodzą i bycia częścią projektu na przyszłość, chodź w praktyce
zbyt późno odpowiada na ich potrzeby związane z powrotem do społeczeństwa.
Dlatego edukacja w tym zakresie jest często postrzegana w opinii publicznej jako
przyczyna zwłoki w podejmowaniu prób, a nawet jako przejaw bezkarności wobec tych którzy są jej poddawani. Brak widocznych rezultatów jest tym bardziej
źle odbierany przez władze państwa – stąd najczęściej ograniczają się one do
roli zgłaszania przestępstw prokuraturze. Jakkolwiek powierzchowne mogą okazać się wnioski płynące z takiego właśnie postępowania może się to skłoniły one
francuskiego ustawodawcę do wzmocnienia drugiej formy kształtowania zachowań opartej na represyjnej odpowiedzi w kontekście traktowanie przestępczości
nieletnich. Stąd obecna polityka opiera się na trzech formach działań czyniąc
je jak twierdzą specjaliści, nieskutecznym. Pierwsza polega na uznaniu, zgodnie
z zasadą zerowej tolerancji, że każde zachowanie, które może zostać uznane za
przestępstwo, musi podlegać karze sądowej. Drugi określa szybkość wyroku jako
warunek zapewniający o jego skuteczności. Trzeci zakłada, że nie ma edukacji bez
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zastosowania sankcji groźby i kary więzienia. Wobec braku dostatecznej perspektywy czasu co do ich stosowania i jakiegokolwiek dogłębnego badania w dziedzinie kryminologii nieletnich, ciągłe przywoływanie tych twierdzeń o silnej treści
ideologicznej nie wystarczy, aby udowodnić ich znaczenie. Co stało się bardzo
aktualne we współczesnej Polsce – gdzie Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę
jedynie na znaczenie sankcji karnych, a nie programów edukacyjnych w procesie
resocjalizacji. Wprowadzenie przez Francję takich form oddziaływania na nieletnich jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami podjętych przez Francję,
niezależnie od tego, czy jest to mowa o Konwencja ONZ o prawach dziecka, czy
zalecenia i rezolucji Rady Europy.
W żadnym wypadku nie potwierdzono skuteczności na poziomie europejskim
stosowania zasady zerowej tolerancji opartej na tzw. teorii wybitych okien. Po
jej zastosowaniu kilka lat temu przez republikańskiego burmistrza Nowego Jorku w kontekście bardzo odmiennym od europejskiego – francuskiego kontekstu
nastąpił wprawdzie znaczący spadek przestępczości wśród nieletnich i przyczynił
się z pewnością do spadek liczby przestępstw w centrum miasta spychając przestępczości na jej peryferia i wzmacniając niekontrolowaną przemoc stosowana
przez policję Nowego Jorku. W efekcie przyniosło to upowszechnianie się gangów
nieletnich w sąsiednich powiatach, czego nie można uznać za trwały i pozytywny skutek tych form działania. Warto przypomnieć, że dotychczasowe śledztwa
w sprawie stwierdzenia banalności przestępstw wśród młodzieży oraz badania potępiające stygmatyzujące skutki etykietowania jako przestępstwa nigdy nie zostały
unieważnione ani nawet zakwestionowane przez stosowne instytucje zajmujące się
ta problematyką we Francji.
Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę przestępstw, która wymyka się spod
kontroli instytucjom państwa to właśnie odpowiednio ukierunkowana edukacja
związana z personalizmem i godnością powinny być podstawą podejmowania
działań edukacyjnych wpływających i zmniejszających negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa.
Stad właśnie należy się odnieść do wspomnianej we wstępie innowacyjnej
metodzie, która została przedstawiona po raz pierwszy w dokumencie pt: „Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des
délinquants” (Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants, Nations Unies New York 2013) opracowanym
przez międzynarodową grupę specjalistów z różnych dziedzin nauki na potrzeby
Narodów Zjednoczonych. Metoda ta zawarta i streszczona w raporcie zakłada dwa
główne kategorie programów reintegracji. Pierwszy to programy edukacyjne oferowane w instytucjach przygotowujących skazanych do zwolnienia w celu udzielenia
im wsparcia dla ewentualnego uniknięcia różnych problemów wynikających z obciążeń związanych z pobytem w izolacji takich jak na przykład „tłumiona agresja” czy różne niewłaściwe zachowania i zastąpienia nowymi właściwymi formami
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wem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Po drugie to tak zwane programy społecznościowe, czasami stanowiące część systemu zwolnień warunkowych,
ułatwiające ponowną integrację przestępców po zwolnieniu. Wiele programów
należących do drugiej kategorii bazuje na ofercie platformy formy monitoringu
środowiskowego oraz różnych form wsparcia i pomocy dla przestępców, a czasem
ich rodzin. Większość osób przebywających w więzieniu wychodzi z więzienia.
Proces powrotu to przejście obarczone emocjonalnym znaczeniem i praktycznymi
trudnościami dla przestępców. To proces który może stanowić dodatkowe problemy dla ich rodzin i całej społeczności. Starając się, aby ich powrót się powiódł,
należy więc wziąć pod uwagę zarówno potrzeby przestępców i zagrożenia, jakie
stwarzają dla bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa. Stąd skuteczne programy to zazwyczaj te, które podnoszą świadomość społeczną na temat problemu
reintegracji skazanych jak również współpracy z lokalnymi społecznościami, aby
umożliwić reintegrację przestępców. Programy te aby mogły być skuteczne powinny być powiązane z poszerzeniem praw i powinności zapisanych w powszechnie
obowiązujących praw człowieka w kontekście poszanowania godności skazanych
i koncepcji personalizmu.

Powiązanie reintegracji społecznej z prawami człowieka
Powiązanie resocjalizacji psychospołecznej z prawami człowieka przysparza
wiele problemów związanych z istotą praw człowieka. Dlatego też uzasadniona
wydaje się być próba przedstawienia zarysu chronologicznego i znaczeniowego
pojęcia praw człowieka dla lepszego zrozumienia kontekstu odnoszącego się do
resocjalizacji psychospołecznej.
Prawa człowieka to pojęcie wyrażające doktrynę, zgodnie z którą każdemu
człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające przede wszystkim z godności
człowieka. Są one niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane) – to prawa
naturalne. Państwu tradycyjnie przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest
ochrona tych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uznawane
jest za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa te nazywane są także
„absolutną koncepcją praw człowieka”. Istnieje też druga koncepcja, mówiąca, że
prawa człowieka są relatywne. Jest ona nazywana także „prawami obywatelskimi”
(Freeman 2007, s. 56).
Pierwsze wzmianki na temat praw człowieka pojawiają się w Kodeksie Hammurabiego, który był inspiracją dla twórców Biblii, a za jej pośrednictwem prawodawstwa europejskiego. W 1215 roku wydana została Magna Charta Libertatum
(Wielka Karta Swobód), gdzie czytamy m.in.: „żaden wolny człowiek nie ma być
pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości, albo proskrybowany, ani
wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na niego nie wyruszymy,
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ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalnego
wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego…” (Janowski 2006,
s. 805). Kolejnym krokiem była teoria praw naturalnych Johna Locke’a. Na przykład stanowiąca podstawę światopoglądu klasycznego liberalizmu, lecz wywodząca zespół praw naturalnych z prawa boskiego. Rozwinięcie idei praw człowieka
znalazło również swój wyraz w 1573 r. podczas Konfederacji Warszawskiej; chodziło tu zaś o swobody wyznania i tolerancję religijną. Za istotny etap uznać należy Petycję o Prawo z 1628 roku, którą angielski Parlament wystosował do króla
Karola I. Między innymi kierowano prośbę o: zakaz więzienia kogokolwiek bez
podstawy prawnej; zakaz rozwiązywania sądów wojennych; zabezpieczenie obywateli przed nadużyciami wojska; zakaz kwaterowania żołnierzy w prywatnych
domach. Rozwinięciem ważnych tez była Habeas Corpus Act z roku 1679, czyli
ustawa wydana za rządów Karola II, zakazująca organom państwa aresztowania
obywatela bez zgody sądu. W 1715 r. prawo to zostało zawieszone, a w 1776 r.
zatwierdzono Kartę Prawa Wirginii. Napisana przez George`a Masona, nawiązywała bezpośrednio do koncepcji Johna Locke’a, według której prawa człowieka
stanowią jeden z podstawowych fundamentów istoty państwa. Kolejnym, z perspektywy diachronicznej, wydarzeniem w historii praw człowieka było uchwalenie
w 1789 r. Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Deklaracja była wynikiem ideowych prądów Oświecenia i rewolucji we Francji, której hasła: równość, wolność
i braterstwo stały się przesłaniem dla sformułowania głównych założeń. Dalej zaś
warto wspomnieć przyjęcie tak zwanych konwencji genewskich, składających się
z czterech części, a dotyczących: (I) polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie; (II) polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił
zbrojnych na morzu; (III) traktowania jeńców; (IV) ochrony osób cywilnych podczas wojny (Wasiński 2014, s. 19).
Znaczący wpływ wywarła działalność (od 1919 roku) Czerwonego Krzyża
zajmującego się przede wszystkim udzielaniem pierwszej pomocy na obszarach
dotkniętych wojną lub kataklizmem. Wypada również odnotować aktywność Ligi
Narodów w latach 1920–1946, której celem było utrzymanie pokoju i współpracy
na świecie, a impulsem do jej utworzenia stała się I wojna światowa. Siedzibą
organizacji była Genewa. W związku z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.
Dziesiątego grudnia 1948 r. przyjęto przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechną Deklarację Praw Człowieka, na której uchwalaniu zaważyły wydarzenia II wojny światowej. Najważniejszymi postanowienia Deklaracji są
założenia: każdy człowiek jest wolny; prawo niestosowania dyskryminacji; prawo
do sądu; prawo do sprawiedliwego procesu; prawo do zrzeszania się; wyrzeczenie
niewolnictwa; zagwarantowanie ochrony prywatności; zakaz tortur i nieludzkiego
traktowania. Inne wartości potwierdzone odpowiednimi zapisami w Karcie to między innymi: wolność sumienia, wolność wyznania i wolność do zmiany wyznania
oraz równość płci (Wasiński 2014, s. 20). Następnym wartym odnotowania wydarzeniem były rok 1966 i ogłoszenie Międzynarodowego Paktu Praw Człowieka.
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W latach od 1968 do 1989 powstało aż około 60 szczegółowych konwencji
(m.in. o prawach dziecka). Jednym z ostatnich dokumentów jest Dokument Kopenhaski z 1990 r., który został przyjęty ze względu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa te wraz z procesem transformacji ustrojowej zobowiązały
się do przestrzegania praw człowieka (w tym istotnej kwestii mniejszości narodowych) zgodnie z zasadami panującymi w demokracjach parlamentarnych państw
z bloku euroatlantyckiego. Wspomniany powyżej dokument zawiera podstawowe
założenie KBWE dotyczące praw człowieka. Zakłada on, że ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów każdego rządu. Zgoda co do uznania praw
człowieka jest podstawą wolności, praworządności i pokoju w Europie. Dokument
Kopenhaski został podpisany 29 czerwca 1990 r. na konferencji KBWE w Kopenhadze dotyczącej praw człowieka (Conference on Human Dimension). Konferencja
dotycząca praw człowieka odbywała się w trzech częściach: w Paryżu 30 V–
23 VI 1989; w Kopenhadze 5–29 VI 1990 (gdzie nastąpiło podpisanie dokumentu); w Moskwie 10 IX–4 X 1991 (Banaszek, 2003, s. 34).
Wiążąc tak wielowymiarową historię praw człowieka z godnością jednostki,
należy zauważyć, że nowożytność stworzyła koncepcję wolności indywidualnej
rozumianej jako sfera niezależności i autonomii jednostek wobec tego, co jest
zewnętrzne. Status obywatela wyznaczany był nie na podstawie cnót i udziału
obywatela w sprawowaniu władzy dla realizacji wspólnotowych celów, ale w oparciu o posiadanie równych praw mających swoje źródła w umowie konstytuującej państwo. Dlatego obywatelstwo nie wymagało już aktywnego zaangażowania
w politykę, ale tożsame było z wychowaniem, odpowiednią wiedzą wyrażającą
tolerancję dla wolności praw innych obywateli. Jest to zgodne z egalitaryzmem
prawnym to znaczy obywatelstwem wynikającym z samego aktu urodzenia.
Dotychczasowy rozwój praw człowieka i obywatela pozwala mówić współcześnie o prawach człowieka trzech generacji. Prawa pierwszej generacji to prawa
i wolności oraz prawa polityczne. Należą do nich między innymi: prawo do życia,
nietykalność osobista, prawo oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalność mieszkania, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń i wieców. Prawa
drugiej generacji to prawa ekonomiczne i socjalne. Są to przede wszystkim: prawo
do pracy, prawo do równej płacy za równą pracę, prawo do wypoczynku, prawo
do zasiłku, prawo do renty, ochrona pracy dzieci i kobiet. Prawa trzeciej generacji – to prawa ekologiczne oraz prawa do korzystania z osiągnięć współczesnej
cywilizacji. Należą do nich: prawo do czystego powietrza, prawo do wolnej od
zanieczyszczeń gleby i wody, prawo do zdrowej żywności.
Wraz z powiększaniem się katalogu praw i wolności człowieka i obywatela rozszerzały się granice działania władzy państwowej. Dlatego współcześnie,
w każdym demokratycznym państwie prawa istnieje określony zakres gwarancji praw podstawowych, czyli całokształt środków służących zapewnieniu ich realizacji, który jest autonomiczny wobec władzy państwowej. Są to tak zwane
gwarancje materialne i formalne. Przełom XX i XXI wieku stał się okresem podsu180  (s. 171–184)
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mowującym dotychczasowy dorobek praw człowieka, szczególnie wydarzeń związanych z I i II wojną światową, które zobowiązały elity polityczne państw do
szczególnego traktowania problematyki ochrony życia, zdrowia i mienia do tego
stopnia, że prawa człowieka stały się podstawowym wyzwaniem współczesnych
państw demokratycznych. Jednak kryzys finansowy i gospodarczy początku XXI
wieku w systemach politycznych i społecznych państw bloku euroatlantyckiego
przyczynił się do wykreowania nowego paradygmatu praw człowieka i postawienia problemu, który jest aktualnym wyzwaniem, a o którym wspomniałem we
wstępie artykułu w formie pytania: czy źródłem praw i powinności w XXI wieku jest ludzka godność? Czy jest może odwrotnie: źródłem praw i obowiązków
jest zakres władzy neoliberalnego państwa? W tym kontekście należy stwierdzić
i podkreślić, że Polska należy do spuścizny i tradycji cywilizacji rzymskiej, w której pojęcie osoby i środowiska kultury jest decydujące w zakresie kształtowania
instytucji, zaś systemy prawa mają służyć człowiekowi. Inaczej jest w kulturze
bizantyjskiej, gdzie bierze się pod uwagę grupę, państwo, system, ideologię. I tak
na przykład: Niemcy i Rosja należą do kultury bizantyjskiej, gdzie ludzie byli
zdeterminowani przez system, ideologię. W tym kontekście należy podkreślić, że
Niemcy w swym przywiązaniu do państwa wywodzą się z kultury bizantyjskiej co
było zgodne z myślą wybitnego polskiego historyka cywilizacji Feliksa Konecznego
(Koneczny 2007, s. 120). Znajduje to również potwierdzenie u Jana Skoczyńskiego (Skoczyński 2003, s. 156). Nie bez znaczenia wydaję się być fakt wyprowadzania państwowości niemieckiej z tradycji bizantyjskiej w tym sensie, że w pewnych
momentach swojej historii państwa i prawa (XVIII/XIX wiek) Niemcy nie były
zdolne do samodzielności państwowej, bowiem nie zaznały wolności, co wyraźnie zaznaczone było w bismarckowskiej teorii władzy. To właśnie na spuściźnie
tradycji bizantyjskiej zrodziło się uwielbienie niemieckiej państwowości, które jest
widoczne w strukturach polityczno prawnych współczesnych Niemiec. Na uwagę
zasługuje również bardzo ciekawy podział na narody i państwa Józefa Kozieleckiego, według którego narody spaja system. Takim przykładem są Niemcy. Natomiast
przykładem narodów, które spaja kultura, jest Polska (Kozielecki 2007, s. 80).
Tak więc reintegracja społeczna może się kształtować tylko i wyłącznie na
gruncie personalizmu i demokratycznego państwa prawa w otwartym i wolnym
społeczeństwie, w którym godność jednostki jest nie tylko prawnie zagwarantowana ale co najważniejsze można ją odnaleźć w przestrzeni społecznej i państwowej.
Czy tak właśnie jest we współczesnej Polsce?

Zakończenie
Przeprowadzone postępowanie badawcze w pełnie potwierdza tezę że reintegracja społeczna powinna być związana z personalistyczną koncepcją i godnością
człowieka. To właśnie godność człowieka jest w centrum podejmowanych działań związanych z reintegracją społeczną a nie państwo, jego system i instytucje
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jak pokazał analiza oparta na przykładzie Francji. Reintegracja oparta na godności i personalizmie wiąże się z dowartościowaniem osoby ludzkiej jako podmiotu
działania i strzeże podmiotowości jednostki jako bytu osobowego, który nie może
dać się wchłonąć przez żaden system. Oznacza to, że ani państwo, ani inna społeczność nie mogą zastępować osób, rodzin na poziomie ich własnych działań,
ani niszczyć przestrzeni koniecznej dla nich wolności. W tym kontekście należy stwierdzić, że proces edukacyjny którego celem jest zastępowanie złych norm
wśród nieletnich poprawnymi normami stało się innowacyjnym modelem modus
operandi resocjalizacji odnoszącej się do podstawowej kategorii praw człowieka
to jest to godności i koncepcji personalizmu, natomiast przeciwieństwem tego jest
paternalistyczny model państwa i społeczeństwa. To właśnie w takim modelu który cywilizacyjnie odnosi się wyraźnie do kultury bizantyjskiej, która z kolei neguje
personalistyczną koncepcję człowieka i nie stawia w centrum godność jednostki
a odnosi się do takich kategorii jak partia, czy system prowadzone są często działania związane z reintegracją społeczną wśród młodzieży, jak ma to miejsce we
współczesnej Polsce. Stąd zasadnym wydaje się twierdzenie, że to nie godność
nieletniego jest najważniejsza a państwo i jego instytucje. W ten sposób reintegracja społeczna nie może w pełni realizować swoich funkcji i zadań a staje się
jedynie przedmiotem systemu ochrony młodzieży nie koniecznie ukierunkowanym
na dobro i godność jednostki. Nowe podejścia do reintegracji społecznej zawarte
we wspomnianym dokumencie pt: „Manuel d’introduction pour la prévention de
la récidive et la réinsertion sociale des délinquants” znajduje swoje innowacyjne
podejście w programach edukacyjnych, które wprost odnoszą się personalistycznej
koncepcji praw człowiek. Istota tego podejścia nie jest ukierunkowana na państwo i jego instytucje a na osobę – nieletniego borykającego się z problemami
w ten sposób, aby pomóc mu rozwinąć umiejętności społeczne wymagane do
powrotu do sieci komunikacji międzyludzkiej w celu odzyskania godności osoby.
Innowacyjne podejście zapobiegania ponownej recydywie wśród młodzieży jest
ukierunkowane na po pierwsze zapewnieniu pomocy skazanej młodzieży oraz objęcie ich specjalnym nadzorem aby nauczyć skazanego życia bez agresji i przemocy i uniemożliwić uniknięcia ewentualnego powrotu do zachowań o charakterze
przestępczym. W ten sposób skazani uzyskają pomoc umożliwiającą im rozwinięcie umiejętności społecznych wymaganych do powrotu do sieci komunikacji
międzyludzkiej w celu odzyskania godności osoby. Po drugie włączenie skazanych
nieletnich do specjalnych programów edukacyjnych gwarantujących z jednej strony podniesienia wykształcenia wśród skazanej młodzieży a z drugiej przygotowujących do normalnego i zrównoważonego życia w społeczeństwie i państwie. Aby
móc to osiągnąć – dla lepszego zrozumienia istoty reintegracji społecznej należy
odnieść się do personalistycznej koncepcji praw człowieka.
Tymczasem bardzo często obserwujemy, że to nie dobro i godność nieletniego jest najważniejsza. Taki właśnie cywilizacyjny model został przyjęty w wielu
państwach.
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Neopenologia
– spór o sens istnienia resocjalizacji penitencjarnej
Abstrakt ?
In the last three decades, there has been a clear crisis of reformist concepts in penitentiary
systems – assuming the need for the social rehabilitation of people sentenced to imprisonment, in favor of the idea that the only obligation of the state is to protect righteous citizens
from criminals and to control people who violate the law and pose a social risk.These ideas
were included in the current called neopenology.
The article presents the main thesis of neopenology, the sources from which this concept was
developed, its advantages and disadvantages, as well as a critical analysis of the mentioned
trend, and finally an attempt to present an alternative.
Keywords: neopenology, penitentiary social rehabilitation, social rehabilitation crisis, expensive
penitentiary systems, community justice.
Słowa kluczowe: Neopenologia, resocjalizacja penitencjarna, kryzys resocjalizacji, kosztowne systemy penitencjarne, sprawiedliwość wspólnotowa.

Wprowadzenie
Idea resocjalizacji osób skazanych za przestępstwa kryminalne, której szczególne zainteresowanie w XX wieku wydawało się niekwestionowanym zwycięstwem idei humanistycznych, nad ugruntowanymi przez wiele wieków systemami
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retrybutywnymi, od czterech dekad przechodzi jednak wyraźny kryzys. Trudno
wręcz oprzeć się wrażeniu głębokiego rozczarowania możliwościami resocjalizacji
przestępców kryminalnych, postulowanymi przez tzw reformistów, skupiających
uwagę wokół potrzeby pomocy edukacyjnej, terapeutycznej, medycznej i socjalnej osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, której ostatecznym celem
byłoby przywrócenie ich społeczeństwu jako prawych obywateli. Wielu nie tylko
konserwatywnych polityków1 otwarcie przyznawało, że resocjalizacja szczególnie
penitencjarna jest nieskuteczna i daleko wykracza poza obowiązki władzy wobec
społeczeństwa. Ich zdaniem, owi rzekomo zresocjalizowani przestępcy w większości, i tak ponownie wrócą do wiezień, w międzyczasie dokonując kolejnych
przestępstw, naruszając ład społeczny i zwiększając poczucie zagrożenia obywateli.
Do tych głosów dołączyli publicyści również wskazując na nieefektywność resocjalizacji, choć swoje zarzuty kierowali raczej w stronę nieumiejętności warsztatowej
instytucji penitencjarnych, niż bezużyteczności samej idei resocjalizacji. (np. Fikcja
resocjalizacji Głos Wielkopolski (4.11.2010r., Resocjalizacja w Polsce to fikcja, Onet,
Wiadomości, 4 maja 2015; Jesz na widoku…, Gazeta Wyborcza. Duży Format,
1.04.2019 i wiele innych).
Jednak na szczególną uwagę w tym kontekście, zasługuje opinia ludzi nauki,
którzy kwestionują nie tylko skuteczność, ale wręcz sens istnienia, resocjalizacji
w instytucjach penitencjarnych. Tym bardziej, że dzieje się to, po wielu latach
wydawałoby się niekwestionowanego konsensusu, dotyczącego użyteczności resocjalizacji dorosłych sprawców przestępstw. Przykładem niech tu będzie publikacja
znanego i cenionego profesora prawa Piotra Stępniaka Resocjalizacja (nie)urojona.
O zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej (2017). Sam tytuł wydaje się być wręcz
prowokacją, jednak zagłębiając się w książkę, czytelnik upewnia się że, w istocie, prezentuje on credo Autora o użyteczności resocjalizacji penitencjarnej i co
tu dużo mówić, jest ono wybitnie niekorzystne dla wszelkich nurtów pedagogiki
resocjalizacyjnej, w tego typu instytucjach. Autor przedstawia wiele argumentów
uzasadniających swój sceptycyzm, wyrażany wielokrotnie w mniej, lub bardziej
dosadnych epitetech typu: „absurdalna”, „oderwana od rzeczywistości”, „bełkotliwa”, „oparta na obiegowym scjentyzmie” itp. Warto dodać, że napisał to, nie tylko
czynny zawodowo prawnik, ale również pedagog, nauczyciel akademicki, który
większość swojego życia poświecił kształceniu, edukacji i wychowywaniu. Zasadnicze zastrzeżenia wobec idei resocjalizacji penitencjarnej zawarte we wspomninej
publikacji, dałoby się streścić w kilku punktach.

1
W roku 2018 w ministerstwie sprawiedliwości, powstał projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W mediach mówiono wiele o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej
nieletnich i obniżeniu wieku odpowiedzialności od dziesiątego roku życia. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o tym projekcie. W końcu interweniował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, o czym donosił Dziennik Gazeta Prawna, z dnia 23
listopada 2018 r.
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1. Resocjalizacja uniwersalna, obejmująca wszystkich więźniów, jest bezsensowna
i nieskuteczna, bo dotyczy bardzo zróżnicowanej społeczności, której potrzeby
są różne.
2. Biorąc pod uwagę ową zróżnicowaną społeczność, resocjalizacja skazanych
jest, nie tylko nieskuteczna, ale nierzadko niepotrzebna, lub wręcz szkodliwa,
i to z kilku powodów. I tak:
a) więźniowie krótkoterminowi (zwykle do 1 roku i mniej) właściwie nie potrzebują resocjalizacji, ich czas pobytu w zakładzie karnym jest też zbyt krótki,
aby skutecznie zrealizować cele resocjalizacyjne, a poza tym szkodliwość społeczna czynów jest także stosunkowo niska;
b) więźniom średnioterminowym niepotrzebnie wydłuża się czas pobytu w wiezieniu zwiększając ryzyko raczej pogłębienia demoralizacji, niż skutecznej resocjalizacji;
c) więźniowie długoterminowi nie potrzebują resocjalizacji, bo i tak większość
życia spędzą w zakładzie karnym;
d) skazani na najdłuższe kary (25 lat, lub dożywotnio) nawet nie powinni podlegać zabiegom resocjalizacyjnym, ponieważ idea resocjalizacji kłóci się z celem,
któremu miała służyć kara dożywotniego pozbawienia wolności, a jest nim,
śmieć cywilna przestępcy (warto przypomnieć, że istnieje możliwość zwolnienia również z tej kary po odbyciu 30–40 lat wiezienia);
e) resocjalizacja recydywistów to jest zdaniem Autora „ walka z wiatrakami”.
Krótko mówiąc jest całkowicie nieskuteczna.
3. Wreszcie, obecnie funkcjonujące systemy resocjalizacyjne godzą w podstawowe wolności więźnia, pozbawiając go prawa do wyboru, tego, czy chce poddać się zabiegom resocjalizacyjnym, czy nie.
Reasumując, zdaniem Piotra Stępniaka resocjalizacja penitencjarna całkowicie
mija się z celem. Jedyne do czego instytucja penitecjarna może czuć się zobowiązana, to przygotowanie więźnia do wyjścia z więzienia, ale to już jest zadanie
mieszczące się w obrębie pracy socjalnej z więźniami, a nie resocjalizacji.
Choć wydawałoby się że jest to głos nieco odosobniony, to jednak nic bardziej mylnego. Doskonale wpisuje się on w praktykę penitencjarną obserwowaną
w całym świecie zachodnim, której najważniejsze założenia zostały zdefiniowane i opiasne pod nazwą neopenologii, lub nową penologii (Feeley, Simon 1992;
Hall, O’Schea 2013; Buraway 2005). Zasadnicza różnica pomiędzy, tradycjonalistycznym (retrybutywnym), a neopenologicznym podejściem do problemu karania
za przestępczość, polega na tym, że o ile zwolennicy klasycznego (powiedzmy)
podejścia do roli kary pozbawienia wolności, kwestionują skuteczność resocjalizacji dorosłych skazanych na karę pozbawienia wolności, o tyle neopenolodzy
podważają w ogóle potrzebę tego rodzaju działań. Główne ostrza krytyki padają
więc, z dwóch stron. „Retrybutywiści” domagają się wyrzucenia przestępców poza
nawias społeczny w imię sprawiedliwości, oraz poszanowania ładu, zaś neopenolodzy uważają że nie ma potrzeby przywracania więźniów społeczeństwu, bo to
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wykracza poza obowiązki państwa wobec wyrzutków społecznych i narusza podstawowe prawa przestępcy (np. prawo wyrażenia własnej woli). Jedni i drudzy
nie widzą więc potrzeby resocjalizacji, choć z różnych powodów. Warto więc choć
w zarysie, przyjrzeć się nurtowi, który w ostatnich dekadach wywarł tak silny
wpływ na funkcjonowanie systemów penitencjarnych.

Duch neoliberalizmu w polityce karnej
Neopenologia wyrosła wprost z ekonomicznego neoliberalizmu, którego szczególny rozkwit wiązany jest z rządami Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii i Ronalda Regana w USA2. Podstawowym założeniem neoliberalizmu było uczynienie
z wolności człowieka nie tylko wartości nadrzędnej, ale także swoistego perpetuum
mobile wszelkich zjawisk społecznych. Wolność owa ujawnia się, przede wszystkim w niezależnym i nieskrępowanym budowaniu własnej pomyślności i rozwoju.
Z tego wynika kolejne założenie którym jest nieingerowanie państwa w działania jednostki na ile to tylko możliwe, oraz przypisanie szczególnego znaczenia
swobodnego działania w obszarze ekonomicznym. Czynniki ekonomiczne uznano
bowiem, za najsilniej motywujący stymulator rozwoju i najbardziej sprawny mechanizm regulacji stosunków społecznych. Szczególne znaczenie w tych procesach
odgrywa wolna gra rynkowa, która stanowi ona nie tylko wyraz szacunku dla
wolności człowieka, ale też dla jego twórczego potencjału ( Rizzo, Hayes 2012;
Sadurski 2019).
Rola władzy politycznej powinna ograniczyć się do administrowania i zabezpieczania warunków działalności ludzi, chcących swobodnie funkcjonować
w ramach społecznych reguł. Powinna tak działać tak, aby Państwo było stabilne
i przewidywalne. Zadaniem władzy jest więc, zapewnienie przyjaznych, rzadko
zmienianych przepisów prawa, deregulacji wszędzie tam gdzie to możliwe, jak
najniższych podatków, jak najmniejszej ingerencji w osobiste życie ludzi, a także
pozostawienia większości dochodów w prywatnych rękach.
A skoro tak, to kolejnym założeniem musiało być, ograniczenie wydatków
publicznych, redukcji zabezpieczeń socjalnych, a wreszcie niskich kosztów obsługi państwa. Władzy powinna więc przyświecać zasada minimalizmu, czyli jak
2
Sama koncepcja neoliberalizmu nie powstała rzecz jasna w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Jej idee rozwijano już na przełomie XVIII i XIX wieku. Natomiast, znaczenie jakie uzyskał
w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, zaczęto rozwijać w latach trzydziestych dwudziestego
wieku i wiąże się je głównie z nazwiskami Aleksandra Rustowa, Karla Poppera i Miltona Friedmana.
Warto też zaznaczyć że, choć wspomniane wyżej cele były charakterystyczne dla tej nowej fali liberalizmu wiązano z polityką prezydenta Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych USA i Margaret
Thatcher w Wielkiej Brytanii, to istnieje kilka jego nurtów m.in. niemiecki związany z nazwiskiem
Rustowa, austryjacki z nazwiskami Hayek i Missen, czy brytyjski związany z Instytutem Adama Smitha – https://www.adamsmith.org/blog/coming-out-as-neoliberal
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najmniejszej ingerencji w życie osobiste i społeczne obywateli. Neoliberałowie są
więc przeciwni planowaniu szeroko rozumianej polityki społecznej (w tym polityki gospodarczej, socjalnej, kontrolnej), ponieważ uznają ją za nieskuteczną i nie
zdolną do sprostania rzeczywistym potrzebom jednostek (Ratajczak 2017; por.
Pysz, Mączyńska 2014).
Uważają wreszcie że pomimo iż, społeczeństwo tworzą jednostki o swoich
specyficznych, egoistycznych potrzebach3, to jednak suma tych jednostkowych dążeń i tak doprowadzi ostatecznie do tworzenia spójnego i solidnego organizmu
społecznego. Dzieję się tak, w wyniku siły jaką jest w stanie stworzyć kreatywność
i przedsiębiorczość człowieka, pomnożona przez ilość jednostek składających się
na społeczeństwo. Jak więc widać, neoliberalizm miał bardzo pragmatyczne podejście do procesów społecznych, wyrażone w prostym założeniu – daj ludziom
wolność i przewidywalne prawo, a reszta sama się załatwi.

Podstawowe założenia neopenologii
Takie podejście do społeczeństwa i roli władzy znalazło swój wyraz również
w polityce penitencjarnej, właśnie w tzw. nowej penologii, lub neopenologii. Samo
pojęcie neopenologii wprowadzili Malcom Feeley i Jonathon Simon w artykule,
opubkikowanym w roku 1992, w jednym z numerów (30) czasopisma „Criminology”, The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications. Ogólne założenia tego nurtu, dotyczące sposobu postępowania z osobami,
które naruszają prawo, zagrażającymi, tym samym ładowi społecznemu, można
streścić w kilku punktach.
1. Człowiek dorosły, posiadający prawa obywatelskie jest wolny i każde jego
działanie jest aktem wyboru. Jeżeli przestrzega prawa, to dlatego że dokonał
takiego wyboru. Jego złamanie jest także aktem osobistej decyzji. Podejmuje
określone zachowania i ponosi za nie odpowiedzialność. Jedną z takich odpowiedzialności jest pozbawienie wolności.
2. Wymaganie poniesienia odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa jest
dowodem podmiotowego traktowania przestępcy, a także wyrazem szacunku
dla jego podmiotowości.
3. Rolą państwa nie jest „naprawianie” przestępców, decydowanie o ich resocjalizacji, czy terapii, a chronienie jednostek prawych i szanujących ład społeczny.
4. Zadania Państwa wobec przestępców, powinny więc ograniczyć się do kontroli
i administrowania populacji zagrażającej tym wartościom.
5. Administrowanie i kontrola osób pozbawionych wolności powinna się odbywać z zachowaniem podstawowych zasad humanitarnych. I to jest jedyny
obowiązek państwa wobec osób zagrażających porządkowi społecznemu.
3

Reiner nazwał ją wręcz kulturą egoistycznego indywidualizmu (2007).
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6. Sposób postępowania z osobami naruszającymi prawo nie może zbyt obciążać finansowo Państwa. Dopuszczalne są, wszelkie działania mające na celu
redukowanie kosztów zapewnienia owego bezpieczeństwa.
7. Rresocjalizacja przestępców jest tylko jedną z możliwości postępowania z tego
rodzaju osobami, a koszty resocjalizacji, czy terapii powinien ponieść także
skazany np. przez użyteczną pracę.
8. Jeżeli więżeń po odsiedzeniu wyroku stwarza nadal zagrożenie, to właściwym
jest przedłużenie kontroli państwa nad taką osobą. Neopenolodzy nazywali
to moralnością interwenistyczną (Wooldredge, Smith 2016), zgodnie z którą,
karząca ręka sprawiedliwości, sięga daleko poza wyrok pozbawienia wolności.
Może obejmować nawet życie skazanego również po odbyciu kary.
9. Ktoś, kto raz naruszył prawo, jest elementem społecznie niepewnym. Może to
uczynić, po raz kolejny. Władza ma obowiązek chronić obywateli przed tego
rodzaju ryzykiem. Słusznym jest zatem ograniczenie swobód obywatelskich
i praw publicznych osób stanowiących zagrożenie nawet jeżeli po odbyciu
wyroku za przestępstwo (por. Scott 2016).

Metody działania
Owo ograniczenie swobód, nie było li tylko postulatem. W istocie wprowadzono cały szereg działań mających na celu kontrolowanie populacji osób naruszających prawo, nawet na podstawie li tylko oceny ryzyka ponownego przestępstwa.
Co więcej, w ten system kontroli zaangażowano także instytucje pozasądowe, np.
ośrodki pomocy społecznej, służbę zdrowia, administrację państwową itp. Wśród
działań interwencyjnych zaczęto stosować na mniejszą lub większą skalę, m.in.:
— zakaz podejmowania pewnych zawodów,
— zbliżania się do określonych miejsc, lub przemieszczania,
— izolację prewencyjną,
— inwigilację osób podejrzanych,
— nakazach leczenia, monitorowania aktywności jednostki,
— odebranie uprawnień i kompeytencji np. zawodowych, prawa jazdy, dosepu
do przywilejów itp.
— wprowadzono systemy ostrzegania społeczeństwa o obecności osób niebezpiecznych w otoczeniu, lub społeczeństwie.
Paradoksalnie, tak ceniący sobie swobody inywiualne neoliberalizm, w istocie,
stopniowo doprowadził do ograniczenia swobód obywatelskich większości obywateli, a wykluczenia społecznego ogromnej rzeszy ludzi naruszających prawo.
Jak to wykazano powyżej, neopenologia nie odnosi się do wartości, norm,
czy nawet wrażliwości połecznej na krzywdy wyrządzone przestępstwem. Nie ma
wymiaru aksjologicznego. Skupia się raczej na strategiach i technikach identyfikacji, oraz klasyfikacji grup z punktu widzenia stopnia ryzyka, a następnie za190  (s. 185–204)
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rządzaniem grupami społecznymi, zdefiniowanymi jako zagrażające porządkowi
społecznemu. Przy takim założeniu dość szybko powstał rozbudowany system postępowania z osobami naruszającymi prawo i pozbawionymi wolności. To z kolei
doprowadziło do rozwoju ogromnego przemysłu działającego na rzecz tego systemu, który działa jak somnakręcająca się maszyna i jak nietrudno się domyśleć,
miał i nadal ma, istotny wkład w utrwalanie systemu. Sposoby działania opierały
się na kilku filarach.
1. Dobra diagnoza osób i środowisk wysokiego ryzyka. Neopenologia jest podejściem wysoce pragmatycznym w odniesieniu do osób naruszających prawo,
o czym już wpomniano. Szukając przyczyn niskiej skuteczności dotyczczasowych metod walki z przestępczością, uznano, że problem tkwi w złej
diagnozie osób wysokiego ryzyka i wynikających z tego niedostosowanych
metod postępowania z nimi. Uważano, że sędziowie podejmują wyroki na
podstawie własnych przyzwyczajeń, krążacych mitów na temat przestępców,
stereotypów społecznych, żeby nie powiedzieć, na chybił trafił. Państwo ponosi koszty ponownego osądzenia, resocjalizacji, a przestępca i tak szybko
z powrotem wraca do więzienia. Aby więc zredukować koszty ponownego
zagrożenia przestępstwem, trzeba dobrze zdiagnozować osoby i środowiska
wysokiego ryzyka i zastosować wobec nich na tyle skuteczne środki, aby na
ile to możliwe, zredukować zagrożenie społeczne (włącznie z trwałym wyeliminowaniem ich ze społeczeństwa). Priorytetem stało się więc opracowanie
narzędzi trafnej diagnozy, skupionej na cechach osobowościowych przestępcy,
zaburzeniach, na jego środowisku, czynnikach ryzykanarudzenia prawa, a następnie na tej podstawie ustalenie jak długo powinien przebywać w izolacji
więziennej, oraz prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa
itp. Wzorowano się na tzw. skalach akwitariańskich od dawna używanych do
oceny stopnia ryzyka w systemie powszechnych ubezpieczeń (Feeley, Simon
1992). W wyniku rozbudowanych badań diagnostycznych wśród osób skazanych, opracowywano kryteria oceny podsądnego, skale osobowiści, tabele
ryzyka, testy narkotykowe, rozkłady szacunkowe zagrożenia, i inne dość precyzyjne narzędzia diagnostyczne. Wykorzystywano je w sądach do tego stopnia, że sędzia mógł po prostu sprawdzić ile kryteriów w danej tabeli spełnia
osoba sądzona, ile punktów w skali zagrożeń uzyskała, i na tej podstawie
wydawać wyrok. Co też często miało miejsce. Bezduszne, nadmiernie generalizujące, ale pozornie obiektywne.
2. Zlecanie instytucjom zewnętrznym usług na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
nierzadko w ramach procedur konkursowych. Cel był dwojaki. Po pierwsze
zmniejszenie kosztów obsługi systemu penitencjarnego. Po drugie zaś, dywersyfikacja i unowocześnienie programów więziennych. Jednym ze sposobów
poprawiania efektywności wymiaru sprawiedliwości było rozbudowanie systemu prywatnych więzień. Podpisywano umowy z prywatnymi podmiotami,
uznając iż w ten sposób zredukują koszty działania wiezień. Wychodząc ze
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słusznego skąd inąd założenia, że prywatni właściciele potrafią one lepiej
optymalizować wydatki i planować efektywność. Podejście to spowoduje wiele
nieoczekiwanych konsekwencji, o czym poniżeej.
3. Dywersyfikacja programów pracy z więźniami. Innym efektem tego typu działań
było, zlecanie instytucjom zewnętrznym (nierzadko akademickim) opracowanie programów resocjalizacyjnych, czy precyzyjniej rzecz ujmując, programów
postępowania z osobami skazanymi, a następnie przeszkolenie pracowników
nadzoru w zakładach karnych i wdrażanie tych programów w instytucjach penitencjarnych. Korzyścią tego typu działań była nie tylko możliwość wprowadzenia programu eksperymentalnego, ale także możliwość rezygnacji z wysoko
wyspecjalizowanej(czytaj: drogiej) kadry. W ten sposób, po odpowiednim przeszkoleniu, kontrolę nad skazanymi mógł sprawować właściwie każdy, kto spełniał określone warunki intelektualne i odporność na stres (Feeley, Simon 1992).
4. Rozbudowany system monitoringu i kontroli populacji więźniów i osób wysokiego ryzyka. Zgodnie z duchem neopenologii powstał skomplikowany system
kontroli osób niebezpiecznych. Jednym z najbardziej widocznych i skutecznych, okazał się system nadzoru elektronicznego To właśnie neopenologia,
natchnęła egzekutorów prawa, do stworzenia systemu nieizolacyjnego kontrolowania osób je naruszających. Stworzenie specjalnych nadajników zakładanych osobom skazanym, (najczęściej na przegubie dłoni, lub nad kostką),
pozwoliło kontrolować skazanych bez ponoszenia kosztów ich utrzymania
i nadzoru fizycznego. Skazani przebywali w swoim miejscu zamieszkania,
mogli pracować, sami łożyli na swoje utrzymanie, ale ich miejsce pobytu,
przemieszczanie się i ewentualne oddalanie, było monitorowane przez odpowiednio przeszkolony personel. System ten okazał się szczególnie przydatny
w postępowaniu z osób skazanymi na kary krótkoterminowe, lub tzw kary interwencyjne. W Polsce, również zyskał sobie dużą popularność, wobec
skazanych krótkoterminowo ( do jednego roku). Oczywiście, ma on również
swoje dobre strony. Skazany przebywa we własnym środowisku, kontakty społeczne nie zostają zerwane (co jest szczególnie ważne wobec skazanych posiadających rodzinę), no i jest mniejsze ryzyko tzw. pryzonizacji, czy wreszcie
narażenia skazanego na ostracyzm społeczny.
		 System monitoringu nie ograniczył się do elektronicznego monitorowania
miejsca pobytu skazanego. Postał ogromny, niezwykle zyskowny przemysł
opracowujący coraz doskonalsze narzędzia kontroli i rejestrowania osób stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego,wykorzystywanych w instytucjach penitencjarnych. Kamery rejestrujące miejsca, pomieszczenia, oraz osoby
tam znajdujące się, elektroniczne zapory, system rozpoznawania twarzy, czy
wreśzcie systemy ostrzegania i alarmowania, to wszystko służy kontroli określonej populacji, stosunkowo niskim kosztem4. Jedna osoba może nadzorować
4
Możliwości jakie rozwinął przemysł monitorowania elektronicznego, coraz powszechniej wykorzystywane są w przestrzeni społecznej szeroko rozumianej. ( W sieciach handlowych, bankach, trans-
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stosunkowo duży obszar, lub wiele osób. Oczywiście, nie byłoby tego wszystkiego bez rozwoju technologii informatycznej, ale jak wiadomo, potrzeba jest
matką wynalazków.
5. Rozszerzenie kontroli administracyjnej nad osobami wysokiego ryzyka, już po
odbyciu kary pozbawienia wolności. Co prawda, niektórzy prawnicy protestowali przed takim podejściem, uznając że jest to podwójne karanie za to samo
przestępstwo, jednak presja społeczna, podsycana przez media zdominowała
głosy protestu. Skoro więc, ograniczenia praw jednostki naruszającej prawo
wykraczały daleko poza odbycie kary pozbawienia wolności, to siłą rzeczy,
konieczne stało się włączenie innych instytucji publicznych do kontrolowania
osób wysokiego ryzyka. Zadanie to przypadło głównie pracownikom socjalnym, administracji, i zwierzchnikom instytucji publicznych (szczególnie istotnych w tzw. zawodach zaufania publicznego). Na przykład, stworzenie rejestru
skazanych pedofili stworzyło konieczność sprawdzania, czy pracownik pracujący z dziećmi nie został umieszczony w tym rejestrze. Podobnie w przypadku
zakazu wykonywania pewnych zawodów, zbliżania się do miejsc, czy osób.

Konsekwencje podejścia neopenologicznego
Neopenologiczna koncepcja postępowania z osobami naruszającymi prawo,
była na tyle pragmatyczna i atrakcyjna, że szybko zyskała sobie dużą popularność, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii,
Francji, czy niemczech Zresztą, wiele pomysłów neopenologicznych włączono do
systemów penitencjarnych w większości krajów europejskich, również w Polsce,
zupełnie zresztą nie kojarząc ich z tym nurtem penologicznym. Nigdy natomiast
nie spotkała się z większym zainteresowaniem w krajach skandynawsich. Trzeba
też przyznać że jest to koncepcja, która dość dobrze koresponduje z powszechnymi przekonaniami na temat obowiązków społeczeństwa wobec osób naruszających
prawo. Przy całym pragmatyzmie podejścia neopenologicznego, jego konsekwencje
okazują się wysoce niekorzystne dla całego systemu. Do najbardizej trwałych konsekwencji, z korymi system penitencjarny boryka się aż do dziś należy zaliczyć:
— wzrost populacji więziennej,
— więzienia giganty,
— wzrost recydywy,
— zostrzenie prawa,
— wzrost poczucia zagrożenia społecznego,
— ukryte koszty dziaania systemu penitencjarnego.
porcie drogowym, w tzw. niebezpiecznych punktach miasta itp.) W założeniu, ma służyć zwiększeniu
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, jednak w istocie staje się w sposób niezauważony narzędziem
kontroli społecznej.
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Pierwszą najbardziej widoczną konsekwencją takiego podejścia stał się gwałtowny wzrostu populacji wieziennej (Weisburd 2010). Jak podaje Klingele
(2016), powołując się na coroczne raporty, pomiędzy rokiem 1970, a 2010, liczba populacji więziennej w wiezieniach federalnych wzrosła siedmiokrotnie (ze
196429 do 1 500 000). również w Europie populacja więzienna uległa podwojeniu (z wyjątkiem Norwegii).
Tabela 1. Odsetek więźniów na 100000 mieszkańców w wybranych krajach
Kraj

1970

1980

1990

2000

2005

2010

166

221

461

684

738

748

Nowa Zelandia

83

88

114

151

186

199

Anglia I Walia

71

85

90

125

144

153

Australia

48

59

84

113

125

133

Kanada

88

98

113

101

107

117

Hiszpania

38

85

113

145

160

159

Francja

55

66

77

88

96

96

Holandia

21

23

43

84

127

94

Niemcy

86

92

82

97

97

85

Szwecja

65

55

58

60

78

78

Norwegia

44

44

56

57

68

73

Finlandia

113

106

69

55

74

59

Polska*

252

278

131

182

217

208

USA

Źródło: Lappi-Seppala 2012; Walmsley 2012, za: David Scott 2013.
* I. Pospiszyl, na podstawie danych Służba więzienna/ Statystyka roczna.

W Polsce, ocena rzeczywistej dynamiki populacji więziennej jest o tyle trudna,
że wraz ze zmianą ustrojową w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zmieniono także standardy socjalnej więźniów. Zbliżono je do standardów zachodnich.
Szczególnie po wprowadzeniu aktu prawnego tzw. Reguł Więziennych. Więc, choć
wydaje się że populacja więzienna nie wzrosła szczególnie w ostatnich trzydziestu latach, to jednak biorąc pod uwagę inne możliwości kontrolowania więźniów
(m.in. system elektoricznego nadzoru), sytuacja wcale nie wygląda tak optymistycznie. Do tego dochodzi problem niżu demograficznego. Wydawałoby się, że
ogólny spadek populacji powiniej przełożyć isę także na spadek liczby wieźniów.
Tymczasem, dale Eurostatu nie wykazują takiej tendencji.
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Więzienia giganty
Inną niekorzystną zmianą będącą konsekwencją neopenologicznego podejścia,
są przepełnione więzienia i więzienia o ogromnych liczebnościach osób tam przebywających. Przyczynił się do tego zarówno wzrost wskaźnika inkarceracji jak
i prywatyzacja więzień. „Upychanie więźniów nie tylko wynikało z konieczności,
ale się też opłacało. Obniżało koszty. Im więcej więźniów dało się umieścić jest
w jednym zakładzie karnym, tym mniejsze koszty utrzymania tychże. Nie jest więc
wyjątkiem, nieprzestrzeganie procedur dotyczących standardów umieszczania tam
ludzi, przestregania zasad humanitarnych itp. W istocie, liczba osadzonych w nich
osób, przekracza nierzadko pojemność zakładu, nawet wielokrotnie. Współczesne
więzienia to nierzadko gigantyczne getta, przechowalnie ludzi, pod ścisłą kontrolą.
O jakiejkolwiek resocjalizacji w takich kolosach, nie może być mowy.
Jedną z przyczyn niskiej skuteczności procesu resocjalizacji przypisuje się właśnie tym urbanizacyjnym gigantom jakie tworzą zakłady karne. Ogromne więzienne getta, zrównujące osoby skazane walcem jednolitych procedur i regulaminu,
stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla obecnej polityki karnej. W więzieniach w których przebywa kilka tysięcy, lub nawet kilkaset osób, nawet przy
najlepiej zorganizowanej strukturze nie da się skutecznie prowadzić resocjalizacji
w tak zróżnicowanej grupie osób tam przebywających.
Tabela 2. Więzienia giganty – średnia liczba więźniów
Nazwa/Kraj

Liczba więźniów

San Quentin – USA

ok. 6000

Fleury-Merogis – Francja

ok. 4000

Stadelheim – Niemcy

ok. 2000

Wandsworth – Wielka Brytania

ok. 1800 i więcej

Wronki – Polska

ok. 1400

W Polsce przeciętny zakład karny liczy ponad 300–500 więźniów, a wcale
niemało ponad 1000 osób. Największy zakład karny we Wronkach liczy ponad
1400 więźniów. Na palcach jednej ręki można by policzyć zakłady karne liczące
mniej niż 100 więźniów. Nie jest to zresztą nasza specyfika, i nie Polska bije tutaj rekordy liczebności. W słynnym wiezieniu San Quentin w USA przebywa ok.
6000 więźniów, w Butner federalnym więzieniu w Karolinie Polnocnej ok.
3600, w monachijskim Stadelheim ok. 2000, w podparyskim Fleury-Merogis
ok. 4000, w londyńskim Wandsworth, ponad 1800 więźniów. Co prawda, Polski
system penitencjarny (podobnie jak inne w Europie) posiada kilka typów zakładów dostosowanych do potrzeb więźniów m.in. nastawione na programowane
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oddziaływania, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, z różnymi typami
zaburzeń, jednak przy tak licznej grupie programy te najwyraźniej nie sprawdzają się, na co wskazuje choćby rosnący wskaźnik uwięzienia, oraz równie wysoki
wskaźnik recydywy.
Tabela 3. Powrotność do przestępstwa w Polsce
Lata

Liczba skazanych powracających do ZK

Populacja skazanych
ogółem

Odsetek powracających do
ZK w populacji ogólnej

2010

35256

80728

43,67%

2011

37379

81382

45,93%

2012

41085

84156

48,82%

2013

32453

78994

48,68%

2014

39679

77371

50,49%

2015

37247

70836

52,58%

2016

37378

71528

52,26%

Źródło: Leszczyńska 2017 na podstawie danych CZSW za lata 2006–2016.

Tymczasem wiadomo, że w tych krajach gdzie skuteczność resocjalizacji jest
wysoka, wiezienia są stosunkowo małe. Na przykład, jak donosiła prasa, w Norwegii w 2010 roku, otwarto nowe największe więzienie w Halden. Liczba więźniów wynosiła tam 248 osób. Najmniejsze więzienie, zaś realizowane w programie
otwartym, miało pod swoim nadzorem 12 więźniów (Shammas 2014). Mniej liczebne więzienia, nie tylko stwarzają większe możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, ale także umożliwiają podniesienie standardów socjalnych, lepszą
ochronę praw obywatelskich skazanych, czy wreszcie opieki nad skazanymi. Te
ostatnie postulaty mogą się wydać nieco oderwane od rzeczywistości, jednak warto zawsze mieć na uwadze, że zdecydowana większość więźniów kiedyś opuści
zakład karny. W najściślej pojętym interesie społecznym, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego jak i kosztów ekonomicznych, jest podjecie
wszelkich działań, aby nie wrócili do niego z powrotem. Warunkiem aby tak się
nie stało, jest nie tylko znacząca redukcja wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności, na co wskazuje większość penitencjarystów, ale także humanitarne traktowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Stara mądrość
ludowa zakłada że jeżeli chcesz wychować człowieka, to traktuj go jak człowieka.
Szkoda że ta słuszna zasada tak rzadko znajduje zrozumienie w polityce karnej.
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Punitywność wymiaru sprawiedliwości
Pomimo rosnących kosztów utrzymania instytucji penitencjarnych problemem,
na który wskazuje wielu socjologów, jest wzrost surowości polityki karnej większości, państw demokratycznych. Najbardziej widocznym przejawem owej tendencji
jest wskaźnik pryzonizacji rosnący drastycznie w większości tych krajów, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat (co pokazałam wcześniej). Właściwie tylko w kilku
krajach obserwuje się zmniejszenie, lub stabilizację liczby osób uwięzionych, jest
to Finlandia – znacząco, Niemcy, w których wskaźnik pryzonizacji utrzymuje się
na dość stałym poziomie. W krajach, które uchodzą za ostoję tolerancji i demokracji takich jak, Francja, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone Ameryki, skłonność
do karania więzieniem wzrasta w sposób dramatyczny. W wymienionych krajach
współczynnik pryzonizacji podwoił, się a w niektórych wzrósł wielokrotnie.
Polska należy, niestety, do grupy krajów o wysokim wskaźniku pryzonizacji.
Co prawda, dość trudno jest porównywać politykę karną Polski z przed lat 90.
XX wieku, z innymi krajami demokratycznymi. Jednak powinien zastanawiać fakt,
że po chwilowym spadku wskaźników uwięzienia, w czasie odradzającej się demokracji ustrojowej, w latach dziewięćdziesiątych, w następnych dwóch dekadach
znowu próbujemy się ścigać z czasami słusznie minionymi. Poza tym, spadek
wskaźnika pryzonizacji w Polsce może wynikać z problemów demograficznych
w Polsce. W populacji wiekowej 17–40 lat, czyli w grupie, która stanowi największą liczebnie grupę więźniów.
Problem tkwi nie tylko w skłonności do zaostrzania kar wobec osób naruszających normy prawne. Powstaje coraz więcej przepisów karzących za zachowania,
które kiedyś nie były penalizowane, stanowiły wykroczenie, albo kara była o wiele
niższa. Na przykład niektóre przestępstwa narkotykowe, kradzieże, mobbing, przestępstwa związane z przemocą domową, nadużycia seksualne, czy spowodowania
zagrożeń publicznych. Większość z nich wymaga bardzo poważnej pracy terapeutycznej, lub edukacyjnej a pobyt w zakładzie karnym w żadnym stopniu nie
ochroni społeczeństwa przed ponownym popełnieniem przestępstwa osób opuszczających zakład karny.
Tabela 4. Dynamika zaostrzenia kar w Polsce

Rok

Średni wymiar kary
(bez kary dożywotniego
pozbawienia wolności)

Zwolnienia warunkowe
(pozytywnie rozpatrzone)

Kara dożywotniego
pozbawienia wolności

2019

47,62

7087

19

2018

46,23

8554

17

2015

40,93

14870

17

2014

39,75

16183

10
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Rok

Średni wymiar kary
(bez kary dożywotniego
pozbawienia wolności)

Zwolnienia warunkowe
(pozytywnie rozpatrzone)

Kara dożywotniego
pozbawienia wolności

2010

-

26234

11

2005

20,3

23253

7

2001

-

15101

10

Z tym wiąże się też problem przedmiotowego traktowania podsądnego, bez
uwzględnienia jego sytuacji osobistej. Oparcie wyroku na skalach stopnia ryzyka, nie sprzyja podmiotowemu traktowaniu osób wobec których orzekano wyrok.
Dość wcześnie stało się więc podstawą zarzutów o niehumanitarne traktowanie
ludzi wobec których orzekano wyroki, i mechaniczność postępowania osób których losy są przecież niepowtarzalne, nierzadko obarczone ogromnymi dramatami w przeszłości, ograniczeniami indywidualnymi, a wreszcie z pominięciem
kontekstu społecznego. Zaczęto zwracać uwagę, że neoliberalizm nie jest, tak po
prostu, umyciem rąk od obowiązku przywracania społeczeństwu osób społecznie
niedostosowanych. Polityka neoliberalna takie osoby generuje.

Wzrost poczucia zagrożenia społeczeństwa
Podnoszenie wrażliwości społecznej na naruszanie prawa, oraz wzrost populacji więziennej, a wreszcie ostra segregacja ludzi prawych od tych którzy naruszają prawo prawo, musiało spowodować wzrost poczucia że świat jest groźny.
Tym bardziej, że problem okazał się o wiele bardziej złożony. Ponadto, w wyniku deregulacji procesów gospodarczych (zgodnie z zasadą minimalnej ingerencji
państwa w procesy gospodarcze), restrukturyzacji gospodarczej, oraz globalizacji
wpływ neoliberalizmu na życie społeczne, sięgnął o wiele dalej. Przede wszystkim spowodował wzrost niepewności i poczucia zagrożenia. Skoro za jakość życia
jednostka odpowiada sama, zgodnie z duchem wolności osobistej, to również za
spadek jakości życia odpowiada sama. Konsekwencją tak rozumianych procesów
społecznych był nieuchronnie, wzrost poczucia niepewności, prekaryzacja wielkich
grup społecznych, wzrost bezrobocia, zanik społeczności lokalnych, spadek znaczenia kontroli społecznej i także wzrost populacji naruszającej prawo. Kontrola
społeczna od zawsze stanowiła ważny regulator zachowań społecznie pożądanych
i równie ważny wyznacznik poczucia bezpieczeństwa jednostek. Jednak żeby owa
kontrola mogła działać, konieczna jest wieź pomiędzy członkami danej społeczności. Globalizacja wyalienowała duże grupy społeczne z własnych środowisk,
wykorzeniła jednostki ze społeczności lokalnych i zatomizowała ich losy. Jednostki
zyskały co prawda większą swobodę działania, ale też stały się bardziej osamotnione w sytuacji zagrożenia, czy porażki.
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Legitymizacja pragnienia odwetu.
Rene Girard (1987), w swojej książce o koźle ofiarnym, przekonuje, że w każdej zbiorowości tkwi pragnienie gwałtu. W podobnym duchu wypowiada się wielu
współczesnych kryminologów. (Beckett, Western 2001; Pospiszyl 2003; Gilmore
2007; Wooldredge, Smith 2016; Haiven 2020). Ich zdaniem, rozbudowywanie
systemów penitencjarnych i zaostrzanie przepisów prawa jest w istocie, legalizacją
odwiecznego pragnienia zemsty wobec osób naruszających normy społeczne. Przecież powszechnie wiadomo, że więzienia nie zwiększają poczucia bezpieczeństwa
społecznego, nie przywracają zbłąkanych owieczek społeczeństwu, a mimo to zarówno politycy jak i większość społeczeństwa, życzy sobie aby przestępca siedział
za kratami. Wzrost poczucia zagrożenia sprzyja wzrostowi skłonność odwetowych
tkwiących w zbiorowości. Z kolei wzrost liczby przestępstw i osób osadzonych
w zakładach karnych stanowi dowód na to, że świat jest groźny, buduje społeczny
dystans między ludźmi, niezrozumienie, i zanik nastawień prospołecznych. Proces
ten rozlewa się na inne sfery zycia i ulega generalizacji. W ten sposób powstaje
samonapędzająca się machina akceptacji dla zaostrzenia kar z jednej strony. Z
drugiej zaś powiększająca liczba osób wykluczonych społecnie.

Wysokie koszty utrzymania więźniów.
Jednym z podstawowych celów neopenologii było obniżenie kosztów obsługi przestępców, a szczególnie więźniów. Tymczasem stało się wręcz przeciwnie,
powstało wiele mniej lub bardziej ukrytych kosztów, które ostatecznie zasadniczo
podnoszą finansowe obciążenia działania systemów penitencjarnych np. przez ekspertyzy, szkolenia kadry, zlecane coraz doskonalsze systemy zabezpieczeń (Bell
2014), no i oczywiście wzrost osób pozostających na utrzymaniu państwa, zarówno tych w wiezieniach, jak i wykluczonych po opuszczeniu zakładu karnego. Efekt
jest więc następujący, pogorszeniu ulegają standardy socjalne wieźniów (choćby
przez zwiększanie liczebości), rezygnuje się z programów resocjalizacyjnych, czy
mówiąć bardziej eufemistycznie, ambicji przywracania osób skazanych społeczeństwu, a koszty dzialania systemu penitencjarnego są rcoraz wyższe.
Nie jest to bynajmniej li tylko problem Ameryki, czy innnych zachownich krajów. W Polsce sytuacja wygląda podobnie, choć nigdy otwarcie nie deklarowano
przywiązania do neopenologii. Przeciętne koszty utrzymania więźnia w Polsce w roku 2019 wynosiły 3150 złotych. Roczne koszty utrzymania instytucji penitencjarnych osiągają kwotę ok. 3 miliardów5. W tym samym czasie minimum socjalne dla
jednej osoby, osiągnęło w czwartym kwartale najwyższą kwotę bo 1228,64 złotych
5
https://forsal.pl/artykuly/1403200,ile-kosztuje-utrzymanie-jednego-wieznia-w-polsce.html – dostęp 15.marca 2020r.
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(jak wynika z danych Instytutu Spraw Socjalnych). Tak więc, utrzymanie więźnia
jest prawie trzykrotnie wyższe niż, osoby która musi sama ponosić swoje koszty
utrzymania i są niewiele niższe niż średnia wynagrodzenia w gospodarce, tym samym czasie, która to śednia wynosiła netto mniej niż 3800zł. Oczywiście na koszty
utrzymania wieźnia składa się cały rozbudowany system: budynki, administracja,
ochrona, system socjalny, czy wreszcie związany z opieką medyczną i resocjalizacją. I to wszystko ma, służyć właściwie – obniżeniu zdolności osób przebywających
w zakładzie karnym, do życia w otwartym społeczeństwie, po odbyciu kary. Dodajmy do tego fakt, że co najmniej 60% z nich, popełniła czyn zabroniony o tzw.
niskiej szkodliwości społecznej. Warto o tym przypominać, kiedy z takim zaangażowaniem proponuje się kolejne zaostrzenie kar za popełnione przestępstwa.

Czy mamy do czynienia z kryzysem idei resocjalizacji
Fala krytyki dotycząca nieskuteczności resocjalizacji penitencjarnej, lub wręcz
kwestionowania jej przydatności (również we wspominanej na początku publikacja Piotra Stępniaka) wymaga jednak pewnej refleksji. Obserwując współczesne
systemy penitencjarne, w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie wydawałoby się prawa człowieka chronione są niezależnie od położenia jednostek, trudno oprzeć się
wrażeniu, że w odniesieniu do osób skazanych, panuje powszechnie zasada, „zbij
termometr, a nie będziesz miał gorączki”. Skoro resocjalizacja jest nieskuteczna,
to ją po prostu zredukujmy, a nie będzie problemu. Oczywiście łatwiej jest zbić
termometr, niż zlikwidować gorączkę. Neopenologia wydaje się działać właśnie
według tej zasady. Przestańmy się przejmować przestępcami, wystarczy ich dobrze pilnować. Przy tym, krytycy potrzeby resocjalizacji wydają się zupełnie nie
brać pod uwagę, tego o czym już wspomniałam, że nawet po najdłuższej izolacji
więziennej, zdecydowana większość osób w niej przebywających, w końcu wróci
do społeczeństwa. Wrócą:
— nieprzystosowani do życia na wolności, (jeszcze bardziej niż przed pobytem
w zakładzie karnym),
— pozbawieni środków do życia,
— nierzadko również dachu nad głową,
— skazani na pomoc społeczną,
— pozbawieni opieki medycznej,
— zdegradowani zawodowo,
— wyalienowani ze swoich naturalnych środowisk.
Resocjalizacja nie odbywa się w czystej przestrzeni. Skuteczność jej metod
jest ściśle związana z warunkami środowiskowymi w jakich się dokonuje. Ich
podstawę określają przepisy prawa, procedury wykonywania kary i społeczność
jaką tworzą więźniowie i personel więzienny, presja społeczna, czy polityka penitencjarna. Faktem jest, że resocjalizacja penitencjarna odznacza się ogólnie niską
skutecznością. Wiele złego na pewno wyrządziły też praktyki terapeutyczne lat
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piężdziesiątych, aż do siedemdziesiątych włącznie. Mam na myśli, przymusowe
programy leczenia, stosowanie uznanych dziś za wysoce szkodliwe i nieetyczne,
praktyki medyczne (np. lobotomia, elektrowstrząsy, eksperymenty terapeutyczne,
czy przymusowe przyjmowanie leków). Wszystko to odcisnęło się na wiele dekad
piętnem nieufności do metod korekcyjnych, do tzw. podejścia terapeutyczno-reformistycznego. Jednak neopenologia z całą pewnością nie rozwiązuje rozwiązuje
problemów postepowania z osobami skazanymi. Wręcz, jak pokazała praktyka, je
generuje np. w postaci zbyt dużej recydywy, rosnących kosztów obsługi systemu,
odniżenia poczucia bezpieczeństwa społecznego. Powstaje wonbec tego pytanie
jaka będzie przyszłość resocjalizacji penitencjarnej. Czy rozwinie się w kierunku jeszcze doskonalszeych systemów kontroli, coraz bardziej precyzyjnego (czytaj:surowego) prawa, czy też odwrócimy porządek rzeczy, i portaktujemy osobę
naruszającą prawo jako obywatela, który jest także naszym problemem, zgodnie
paradygmatem zawartym już w roku 1955, we Wzorcowych regułach minimalnytch ONZ dotyczących posepowania z więżniami.

Powrót do idei reformistycznych
W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się wyraźny zwrot w stronę koncepcji resocjlizacyjnych i zwaracających uwagę na potrzebę readaptacji społecznej wieźnów. Powstaje coraz więcej inicjatyw skupionych na potrzebie powrotu
do idei reformistycznych, ale opartych już na nowych zasadach, uwzględiających
obecną wiedzę i skupionmych na wykorzystywaniu zasobów i z udziałem środowisk otwartych. Przykładem owego powrotu jest np. populrność metod postępowania opartych na idei sprawiedliwości naprawczej, wykorzystywanie mediacji
w postepowaniu karnym, metod programowanego oddziaływania resocjalizacyjnego, czy innych programów terapeutycznych. Oryginalność tego nowego podejścia
polega też na precyzyjnym dostosowaniu metod oddziaływań resocjalizacyjno- terapeutycznych do potrzeb osób osadzonych, wysoko wyspecjalizowanych, celowanych do osób z konkretnymi problemami zaburzeniowymi.
Jednak jednak pomimo tych niewatpliwie korzystnych tednecji, w zasadzie
nie zmienia się sam sposób traktowania wieźnia. Nadal jest on jedynie obiektem
oddziaływań, którym poddaje się mniejszą lub większą dobrowolnosćią.
Obecnie coraz częściej zwraca się więc, uwagę na potrzebę zmiany pozycji
osoby skazanej w opracowywaniu metod oddziaływań resocjalizacyjno-penitencjarnych. Zmiana ta miałaby polegać na włączeniu w tworzenie programow naprawy
i rehabilitacji zarówno wieźniów, jako podmiotów oddziaływań jak i społeczności
lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska otwartego.(Scott 2013;
Bell 2014). Anna Bell nazywa takie podejście sprawiedliwością wspólnotową (Bell
2014). Z opinią wspomnianej autorki zgadza się znany brytyjski kryminolog David
Scott (2013) Zdaniem tego autora, skuteczonść oddziaływań resocjalizacyjnych
wpobec osób skazanych musi uwzględniać następujące warunki:
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— współpracę ze wszystkimi podmiotami, na które ma wpływ system wymiaru
sprawiedliwości i system penitencjarny, w tym:
z ofiarami i samymi
sprawcami;
— działanie na szczeblu rządowym i ustawodawczym, m.in. przez:
• uchwalenie moratorium na budowę więzień,
• dekryminalizację pewnych zachowań,
• stosowanie amnestii więziennych,
• skrócenie wyroków za przestępstwa nie wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo osobiste obywateli.
Zwolennicy takiego podejścia zwracają uwagę, że zaostrzenie prawa, wzrastająca liczba inkarceracji, nie rozwiązuje problemów społecznych, tylko je tworzy.
Zdaje się że podejscie takie, najbardziej udaje się w krajach skandynawskichm
szczególnie w Norwegii, może pochwalić się coraz bardziej zwartym sytsemem
opartym na resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, czego przejawem jest m.in.
depenalizacja drobnych przesepstw, obniżenienie długości kar bezwględnego pozbawienia wolności, rozwój więień w systemie półotwartym, oraz stawianie na
małoliczebne zakłady tego typu. Największe wiezienie w Norwegii otwarte w roku
2010 w Halden, jest przygotowane dla 246 węźniów6.

Pozytywne skutki neopenologii
Chociaż obserwuje się wyraźny odwrót od koncepcji neopenologicznych (na
razie bardziej w sferze koncepcji, niż rozwiązań praktycznych), to jednak niektóre
osiągnięcia na trwale zostały włączone do systemów penitencjarnych (np. elektroniczny system kontroli, monitorowania). Neopenologia otworzyła także drogę do
tworzenia specjalistycznych programów oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutyczncych. Jednak najbardziej wartościowym osiągnięciem neopenologii było zwrócenie
uwagi na potrzebę precyzyjnej diagnozy przestępców. Neopenologia wykorzystywała narzędzia diagnostyczne do selekcji więźniów z punktu widzenia zagrożenia
społecznego. Jednak zwrócenie uwagi na potrzebę precyzyjnego diagnozowania
może zostać jeszcze lepiej wykorzystane do ustalenia potrzeb edukacyjno-korekcyjno terapeutycznych osób skazanych.

Abstract [brak tytułu ?]
In the last three decades, there has been a clear crisis of reformist concepts in penitentiary
systems – assuming the need for the social rehabilitation of people sentenced to imprisonment, in favor of the idea that the only obligation of the state is to protect righteous citizens

6
Więcej o tym w innym artykule : I. Pospiszyl Otwarte więzienia. W: A. Fidelus, „W cieniu przeszłości. Konteksty teoretyczno-praktyczne readaptacji społecznej więźniów. Warszawa, wyd. UKSw.
(w druku)
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from criminals and to control people who violate the law and pose a social risk.These ideas
were included in the current called neopenology.
The article presents the main thesis of neopenology, the sources from which this concept was
developed, its advantages and disadvantages, as well as a critical analysis of the mentioned
trend, and finally an attempt to present an alternative.
Key words: neopenology, penitentiary social rehabilitation, social rehabilitation crisis, expensive penitentiary systems, community justice.
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Alkoholicy wysokofunkcjonujący
– trudności diagnostyczne, charakterystyka
i modele leczenia
Abstrakt: Artykuł prezentuje trudności diagnostyczne związane z nietypowym przebiegiem
problemowego picia alkoholu wśród osób wysokofunkcjonujuących (HFA – ang. High Functioning Alcoholics), które nie spełniają często przez kilkanaście lat kryteriów diagnostycznych klasyfikacji DSM-V(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), choć cierpią z powodu
symptomów nadmiernego picia. Korzystając z koncepcji Sarah Alen Benton wskazuje na typologię cech charakterystycznych dla tej grupy osób oraz czynniki ryzyka picia problemowego,
uwidaczniających się w poszczególnych okresach życia, umożliwiające wczesną identyfikację
symptomów rozwoju uzależnienia. Wskazuje przy tym na zmianę paradygmatów medycznych
w podejściu do picia problemowego: z paradygmatu abstytencji zakładającego nieuleczalność
choroby alkoholowej opierającej terapię na dożywotnim zaprzestaniu picia alkohol inspirowanym modelem ruchu Anonimowych Alkoholików, na paradygmat redukcji szkód ukazujący
progresywny i przewlekły charakter wspomnianej choroby opierający terapię na naucę picia
kontrolowanego. W podejściu terapeutycznym proponowanym pijącym problemowo osobom
wysokofunkcjonującym stosowane są oba podejścia.
Słowa kluczowe: alkoholicy wysokofunkcjonujący, paradygmat abstytencji i redukcji szkód,
nauka picia kontrolowanego, grupy Anonimowych Alkoholików.
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Trudności diagnostyczne: uzależnieni poza klasyfikacją?
– uwagi wprowadzające
Osoby wykazujące zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu to grupa
niejednorodna różniąca się zarówno: predyspozycjami genetycznymi, wewnętrznymi czynnikami osobowościowymi oraz uwarunkowaniami środowiskowymi.
W medycynie i naukach społecznych od kilkudziesięciu lat próbowano tworzyć
typologię osób uzależnionych od alkoholu różnicując je w oparciu, np. o przyczyny choroby alkoholowej, jej przebieg, fazy rozwoju i konsekwencje (por. Clonninger 1997; Lesch, Walter 1996; Zucker 1987; Babor 2000; Gasior 2006; Hauser,
Zakrzewska 1996; Schwoon, Saake 1997; Cloninger, Sigvardsson, Bohman 2000;
Morawska, Chodkiewicz 2020). Pomimo licznie prowadzonych prac badawczych
poruszających problematykę uzależnienia od środków psychoaktywnych na świecie i w Polsce uwidaczniają się w nich niezbadane obszary, a jednym z nich są
odmienności w sposobie funkcjonowania na płaszczyźnie życia prywatnego i publicznego kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu; choć perspektywa zróżnicowania przebiegu choroby alkoholowej w zależności od sposobu picia oraz
płci biologicznej użytkownika napojów alkoholowych została zainicjowana przez
E M. Jellinka w latach sześćdziesiątych XX wieku (Jellinek 1960, 1967, 1987) i znalazła odzwierciedlenie w proponowanych przez niego narzędziach diagnostycznych
tzw. Kartach Jelinka dla kobiet oraz Kartach Jelinka dla mężczyzn (1960), to została ona porzucona. Dążenie do ujednolicenia teorii uzależnień zaowocowało w późniejszym okresie poszukiwaniem wspólnych mechanizmów chorobowych i cech
znamiennym wszystkim alkoholikom, niezależnie od różnic indywidualnych oraz
społecznych (Cierpiałkowska, Chodkiewicz 2020). Choć wyróżnione zostały fazy
przebiegu uzależnienia, niezależnie od stanu zaawansowania choroby, ujednolicono oddziaływania lecznicze oraz terapeutyczne. Taka „homogenizacja” w podejściu
do uzależnień utrudniała nie tylko diagnozę pewnych grup osób nie mieszczących
się z różnych przyczyn w klasycznej typologii, lecz również rozwój oddziaływań
terapeutycznych i profilaktycznych (tu: trzeciorzędowych) wobec osób ze specyficznymi potrzebami, których niezaspokojenie stawało się często przyczyną ryzyka
choroby (np. kobiet, osób homoseksualnych, mniejszości etnicznych, osób o obniżonym intelekcie) (Miller, Forcehimes, Zweben 2014). Ważnym, niewystarczająco
eksplorowanym obszarem pozostają przy tym badania nad piciem problemowym,
rozwojem zaburzeń związanych z uzależnieniem od alkoholu wśród osób pracujących, robiących szybkie kariery i awansujących zawodowo, określanych przez
S. Benton (2015) mianem „alkoholików wysokofunkcjonujących” (HFA – ang. High Functioning Alcoholics).
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Próba wyodrębnienia nowego typu alkoholizmu– koncepcja Sarah Alen Benton
Diagnoza problemowego picia – trudności i cechy wspólne HFA
Pionierką badań nad nowym typem alkoholizmu była psycholog Sarah Alen
Benton (2015), która zaprezentowała biografię osób wykazujących cechy znamienne chorobie alkoholowej, a przy tym zaangażowanych w pracę zawodową,
robiące dynamiczne kariery, mających udane życie rodzinne i wysoką pozycję społeczną. Szukając wspólnego określenia stylu życia tych osób nadała im nazwę
„alkoholików wysokofunkcjonujących” (wyróżniając przy tym na zasadzie opozycji „alkoholików niskofunkcjonujących”). Alkoholicy wysokofunkcjonujący to specyficzna grupa osób: kobiet i mężczyzn o nietypowym przebiegu uzależnienia.
Pomimo pogrążania się w chorobie alkoholowej funkcjonują oni efektywnie na
płaszczyźnie życia prywatnego (w rolach rodzinnych i towarzyskich) oraz publicznego (role zawodowe, społeczne, publiczne). Odbiegają tym samym od stereotypowego wizerunku alkoholika/alkoholiczki tak mocno, iż choroba pozostaje
niewidoczna nawet dla osób najbliższych). W pełni odpowiadają kryteriom życiowym tzw. „człowieka sukcesu”, pomimo dopadającego ich cierpienia o nieznanym
rodowodzie, pojawiającego się po spożywaniu alkoholu. Poszukują pomocy lecz
specjaliści nie dostrzegają ich problemu wynikającego z nadmiernego spożywania
alkoholu, oni zaś pogrążając się w mechanizmach iluzji i zaprzeczeń nie upatrują
ich źródeł w konsumpcji napojów alkoholowych, rzadko otrzymują pomoc adekwatną do źródła problemu. Nie zawsze spełniają kryteria diagnostyczne uzależnień określone w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),
choć klasyfikacja ta umożliwiła skuteczniejszą identyfikację problemów alkoholowych w stosunku do poprzedniej (DSM-IV), uwzględniając różne stopnie nasilenia
zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, wyodrębniając zarówno: „nadużywanie alkoholu” oraz „uzależnienie od alkoholu”,umożliwiając efektywniejszą
diagnozę problemowego picia alkoholu1 (Samochowiec i inni 2015). Alkoholicy
O problemowym wzorze picia alkoholu można mówić, gdy spełnione są dwa spośród jedenastu
kryteriów, utrzymujących się przez 12 miesięcy: 1) częste spożywanie alkoholu, w większych ilościach
lub przez czas dłuższy niż pierwotnie zamierzano; 2) uporczywe pragnienie picia alkoholu lub nieudane próby ograniczania lub kontrolowania picia; 3) poświęcanie coraz większej ilości czasu na aktywności związane ze zdobywaniem alkoholu, piciem lub niwelowaniem skutków picia; 4) pojawiający się
głód alkoholowy lub występująca silna potrzeba picia; 5) nawracające spożywanie alkoholu, które powoduje zaniedbywanie głównych obowiązków domowych, szkolnych czy zawodowych; 6) spożywanie
alkoholu pomimo ciągłych lub nawracających problemów interpersonalnych, rodzinnych i społecznych
spowodowanych własnym piciem, 7) ograniczanie albo porzucanie z powodu picia alkoholu ważnych
dotychczas aktywności życiowych; 8) powracanie do picia (nawroty) w sytuacjach odczuwalnych jako
1
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wysokofunkcjonujący bardzo długo nie ponoszą wymienionych w niej konsekwencji własnego picia, ograniczają dawki używanego alkoholu, planują własne ciągi
alkoholowe i samodzielnie je przerywają. Bardzo długo nie spełniają kryteriów
diagnostycznych wymienionych w DSM-V. Przyczyn tego stanu rzeczy terapeuci
upatrują w sposobie konstruowania przytoczonej klasyfikacji, tworzą ją psychiatrzy, pozyskując dane pochodzące z badań nad uzależnieniem od osób przechodzących kurację odwykową. Z badań National Epodemiological Survey on Alcohol
and Related Conditions wynika zaś, iż kuracji takiej poddaje się zaledwie 25% osób
nadużywających alkoholu (Benton 2015, s. 36); pozostałe zaś próbują radzić sobie
samodzielnie, wykorzystując inne dostępne metody oraz środki. Howard B. Moss,
Chiung M. Chen, Hsiao-ye Yi (2007) podjęli rozległe badania na próbie 1484 respondentów leczonych w National Epidemiological Survey on Alcohol and Related
Conditions (NESARC) z powodu problemów alkoholowych. Celem prowadzonych
przez zespół badawczy diagnoz było wyodrębnienie jednorodnych podtypów pacjentów uzależnionych od alkoholu (AD), uwzględniając charakterystykę kliniczną
badanych, ich sytuację rodzinną oraz zawodową oraz współistniejące schorzenia.
Rezultatem zaś wyróżnienie pięciu podtypów osób uzależnionych tj. a) „młody
dorosły” – obejmujący około 31,5% uzależnionych w USA, rzadko podejmują oni
leczenie, nie korzystają z innych środków psychoaktywnych; b) „młody antyspołeczny” – około 21% alkoholików, charakteryzujących się również antyspołecznymi
zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami od
innych substancji psychoaktywnych (co trzeci z nich podejmuje próby leczenia);
c) „funkcjonalny” – dotyczący 19,5% nadużywających alkoholu, zwłaszcza osób
dobrze wykształconych, znajdujących się w tzw. wieku średnim (po 40 roku życia),
o wysokim statusie materialnym i udanym życiu rodzinnym oraz zawodowym;
d) „średni podtyp rodzinny” – obejmujący 19% alkoholików najczęściej znajdujących się w wieku średnim i cierpiących na schorzenia psychiczne (co czwarty
podejmuje leczenie); e) „ciężki podtyp chroniczny” – ta populacja obejmuje 9%
uzależnionych odpowiadających stereotypowemu wizerunkowi alkoholika: osoby
w średnim wieku, mające zaburzenia osobowości, notowane przez policję z powodu naruszania prawa (większość podejmuje próby leczenia a 80% wywodzi się
z rodzin alkoholowych).
Odnosząc wyróżnione podtypy do przytoczonej wyżej klasyfikacji DSM V(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) można zauważyć, iż nie wszystkie podtypy osób nadużywających alkoholu spełniają kryteria diagnostyczne (np.
podtyp funkcjonalny ich nie spełnia). Szacuje się przy tym, iż około 18 milionów

zagrażające; 9) spożywanie alkoholu pomimo problemów psychicznych oraz fizycznych spowodowanych piciem alkoholu lub pogłębiających się po jego piciu; 10) występowaniu tolerancji na alkohol
związanej z potrzebą picia coraz większej jego ilości dla osiągnięcia pożądanego efektu; 11) występowanie zespołu abstytencyjnego wraz z ujawnieniem się charakterystycznych objawów (Samochowiec,
Chęć, Kołodziej, Samochowiec 2015)
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Amerykanów spełnia kryteria diagnostyczne nadużywania alkoholu lub jest od niego
uzależniona, z czego 20% – stanowią osoby starannie wykształcone, mające wysokie dochody i pozycje społeczną mieszczące się w grupie HFA (Benton 2015). Nie
wiadomo nic o rozmiarach zjawiska w Polsce, gdzie nikt nie prowadził do tej pory
takich analiz, choć spożycie alkoholu wzrasta (w 2019 roku wynosi 9,78 litra 100%
alkoholu na osobę), a po trunek sięgają osoby coraz młodsze (już 11–12-letnie),
zacierają się przy tym różnice między płciami w sposobie picia (dziewczęta zaczynają pić na równi z chłopcami) (PARPA 2020).Według danych Ministerstwa
Zdrowia w Polsce żyje około 700 tysięcy osób nadużywających alkoholu (spożywających rocznie ponad 10 litrów czystego alkoholu), co stanowi 12% – populacji
osób dorosłych. Do problemowego picia alkoholu przyznaje się także coraz więcej
osób publicznych, znanych z estrady: aktorów, piosenkarek czy modelek. Jako
przykłady wymienić można m.in. Macieja Maleńczuka, Michała Wiśniewskiego,
Ilonę Felicjańską, Stanisławę Celińską, Agnieszkę Kotlulankę, którym pogrążanie
się w nałogu, nie przeszkodziło w konstruowaniu dynamicznych zawodowych karier oraz udanym życiu rodzinnym (Zaworska-Nikoniuk 2020). Różnice pomiędzy
osobami pijącymi w sposób problemowy wywodzącymi się z niższych warstw społecznych a osobami dobrze sytuowanymi robiącymi zawodowe kariery, są znaczne.
Po pierwsze tzw. alkoholicy niskofunkcjonujący są widoczni w przestrzeni publicznej, przystają do stereotypowego obrazu alkoholika a ich choroba zakłóca funkcjonowanie społeczne i obciąża budżet państwa kosztami leczenia (Barczak 1993;
Bogucki, Gierczyński, Grygielewicz 2013; Frąckowiak, Motyka 2015). Odnoszący
sukcesy, społecznie szanowani ludzie sukcesu, nawet przy podejrzeniu nadmiernego spożywania alkoholu rzadziej poszukują terapii, brakuje dla nich skutecznej
oferty, toteż czas pomiędzy intensywnym piciem a rozpoznaniem jego destrukcyjnego modelu i działania na różne osoby środowiska oraz samego siebie, wynosi
często kilkanaście lat. Doprowadza to do intensywnego rozwoju choroby i dopiero
wówczas osoby wysokofunkcjonujące zaczynają spełniać kryteria diagnostyczne zawarte w DSM-V (Morawska, Chodkiewicz 2020). Pewne cechy charakterystyczne
dla tej grupy osób uwidaczniają się znacznie wcześniej (tab. 1).
Tabela 1. Lista cech znamiennych HFA w ujęciu S. Benton
Typ zachowania

Charakterystyka zachowania

Nie postrzega siebie jako alkoholika, gdyż odbiega od stereotypowego jego obrazu. Uważa, że nie jest uzależniony ze względu na odnoszone zawodowe sukcesy.
Unika pomocy terapeutycznej do momentu doświadczenia sytuacji kryzysowej,
Związane z wypiera- a własne picie postrzega jako: „wadę”, „niedoskonałość”, „kłopot”. Traktuję picie alkoholu jako nagrodę za ciężką pracę. Spożywa drogie wyrafinowane trunki
niem choroby
na spotkaniach towarzyskich z tzw. „osobami znaczącymi” oraz podobnymi sobie
(kręgi towarzyskie HFA). Jego choroba pozostaje niedostrzegana nawet przez
najbliższych, ze względu na wysoki stopień funkcjonowania społecznego.
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Typ zachowania

Charakterystyka zachowania

Robi wrażenie człowieka doskonale radzącego sobie w życiu. Cechuje go wprawa
w bezkolizyjnym prowadzeniu wielotorowego życia. Unika negatywnych sygnałów związanych z piciem, ze strony osób bliskich. Nienagannie prezentuje się
Prowadzenie „podwój- zewnętrznie (modne ubrania i fryzury, drogie kosmetyki, atrakcyjność fizyczna,
stosowanie diet) a jego prezencja fizyczna nie przystaje do stereotypu alkoholika.
nego życia”
Ukrywa przed otoczeniem spożywanie alkoholu, często nie piję na spotkaniach
lub pije niewielkie ilości alkoholu, najczęściej pije przed spotkaniem lub bezpośrednio po nim.
Jego poziom tolerancji na alkohol jest wysoki, doznaje głodu fizycznego i odczuwa fizyczne konsekwencje picia alkoholu. Doświadcza przelotnych epizodów
Specyficzne zwyczaje tzw. urwanego filmu. Ma skrupuły oraz poczucie winy związane z własnym zai zachowania związane chowaniem po wypiciu alkoholu. Wielokrotnie podejmuje próby samodzielnego
zapanowania nad piciem, które często się udają. Może przez miesiące oraz lata
z piciem.
zachowywać abstynencję. Nie potrafi pić w sposób umiarkowany. Oszukuje siebie
i bliskich w zakresie ilości wypijanych jednorazowo drinków.

Styl nauki i pracy

Spożywanie alkoholu intensywnie wzrasta w okresie studiów, choć otrzymuje
podczas ich trwania bardzo dobre oceny, terminowo wykonuje wszystkie pracę,
angażuje się w życie studenckie i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, ma
ponadprzeciętną frekwencje. Zawsze stawia się do pracy, osiągając w niej znakomite efekty, co zapewnia mu szybki awans. Często podejmuje dodatkowe wyzwania zawodowe, nieustannie się dokształca oraz podnosi kwalifikacje.

Terminowo reguluje wszelkie rachunki (opłaca czynsze, spłaca kredyty), nie bywa zadłużony. Unika kłopotów finansowych, utrzymuje siebie i innych z własnej
Związane ze statusem
pracy, miewa ponadprzeciętne dochody oraz oszczędności finansowe. Chętnie
finansowym
podkreśla atrybuty akcentujące wysoki status materialny (drogi samochód, kosztowny dom, luksusowe wczasy).

Relacje międzyludzkie

Pielęgnuje przyjaźnie, jest życzliwy, utrzymuje liczne kontakty rodzinne, satysfakcjonujące relacje w związkach intymnych. Dobrze i kulturalnie zachowuje się
w towarzystwie. Stara się angażować w życie społeczności. Często ma trudności
w życiu seksualnym podejmowanym bez alkoholu.

Często łamie prawo (jazda pod wpływem alkoholu), przeważnie udaje im się
Popadanie w kolizje uniknąć konsekwencji, gdyż cieszą się wysokim prestiżem społecznym. Wysoki
status finansowy pozwala mu w przypadku konfliktu z prawem na skorzystanie
z prawem
z porad adwokatów.
Jest dobrze przystosowany do życia w społeczeństwie i osiąga sukcesy na płaszPoziom funkcjonowa- czyźnie życia zawodowego, rodzinnego i społecznego. Zachowuje duży stopień
dbałości o swą kondycję, zdrowo się odżywia, uprawia sporty, rozwija się inteleknia społecznego
tualnie, modnie ubiera, uczestniczy w życiu kulturalnym.

Sięganie tzw. dna

Może wystąpić po bardzo długim okresie choroby, doznaje mało strat związanych z piciem, rzadko ponosi jego konsekwencje. Zaczyna naruszać swój system
wartości, a jego życia oddala się od wyznawanych standardów moralnych. Nie
zauważa degradacji własnego życia, gdyż nie traci w nim wiele w porównaniu
z innymi (niskofunkcjonującymi) alkoholikami

Źródło: zestawienie własne na podstawie analizy literatury S. Benton (2015)
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Czynniki ryzyka w piciu problemowym
i zaburzeniach związanych z używaniem alkoholu
W diagnozie wystąpienia „ryzyka picia problemowego” i „rozwoju zaburzeń
związanych z używaniem alkoholu” u osób wysokofunkcjonujących (choć nie tylko) istotne jest określenie tzw. „czynników ryzyka”. Termin ten wyjaśnić można
w sposób następujący: „jeśli prowadzimy w pewnym okresie (badanie podłużne)
obserwację grupy badanych, można z jakąś dokładnością zauważyć, że X jest
czynnikiem etiologicznym, który często poprzedza rozwój picia problemowego.
Tak X jest nazywany wówczas »czynnikiem ryzyka«” (Lisansky Gomberg 1997).
Czynniki ryzyka mogą być stałe (obecne przez całe życie) oraz okresowe (związane z wiekiem oraz etapami życia). Czynniki okresowe nazywane są „markerami”
zwiększonej podatności na problemy alkoholowe, mogą one poprzedzać rozwinięcie się picia problemowego lub je nasilać (Lisansky Gomberg 1997). S. Benton
(2015) dokonując analizy biografii alkoholików wysokofunkcjonujących wyróżniła
w nich czynniki ryzyka uwidaczniające się w poszczególnych okresach życiowych
(tab. 2).
Tabela 2. Wzorce spożycia alkoholu oraz cechy osobowości uwidaczniające się w poszczególnych okresach rozwoju
Okres nauki szkolnej
i pracy zawodowej

Wiek szkolny

Czynniki ryzyka
Zachowania: stany lękowe i depresyjne, wysoki poziom impulsywności, dążenie
do poszukiwania nowych wrażeń, słaby odruch unikania sytuacji potencjalnie
groźnych, perfekcjonizm w większości dziedzin życia, wysoka ambicja i dążenie
do osiągania sukcesów na wielu polach, osiąganie dobrych wyników w nauce,
potrzeba przypodobania się innym, dążenie do nieustannych pochwał ze strony
otoczenia i motywowanie pochwałami przez otoczenie, uzależnianie samopoczucia od dobrych wyników w nauce i pochwał, wysokie standardy życiowych osiągnięć, umiejętność manipulowania otoczeniem, zaczynają pojawiać się sygnały
prowadzenia dwutorowego życia niepasującego do siebie (np. wzorowy uczeń
popijający alkohol).
Wychowanie rodzinne: rodziny pełne, zamknięte emocjonalnie (czasem z ukrytym problemem alkoholowym), wysokie wymogi i oczekiwania wobec dzieci,
wyparcie inicjacji alkoholowej i spożywania środków psychoaktywnych przez
dziecko.
Presja rówieśnicza: jako motyw inicjacji środków psychoaktywnych, potrzeba
„bycia fajnym”, picie ekstremalnie bez konsekwencji picia (syndrom dobrego
ucznia).
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Okres nauki szkolnej
i pracy zawodowej

Czynniki ryzyka

Studia wyższe

Zmiana intensywności picia w okresie studiów: częstsze spożywanie dużych ilości
mocnych trunków, udział w alkoholowych imprezach i zabawach (typu: kto więcej wypije), szukanie okazji do picia, bardzo dobre wyniki w nauce, terminowe
osiąganie zaliczeń i zdawanie egzaminów, angażowanie się w życie społeczności studenckiej. Naukę ułatwiają pewne wypracowane cechy charakterologiczne
kształtowane w dzieciństwie:koncentracja na celu, dobra pamięć, wysokie kwalifikacje intelektualne i motywacja do zdobywanie osiągnieć, kojarzenie sukcesu
z dobrymi wynikami w nauce, silny mechanizm wyparcia, przebojowość, perfekcjonizm.
Pojawiają się pierwsze znamiona choroby alkoholowej tj.: epizody urwanego filmu, utrata kontroli nad piciem, gubienie osobistych rzeczy, poczucie winy i wstydu związane z zachowaniem po alkoholu, obrażanie bliskich osób i przyjaciół,
pojawiające się kace, wykonywanie telefonów i odwiedzin pod wpływem upojenia alkoholowego, przypadkowe znajomości zawierane pod wpływem alkoholu,
podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, codzienne picie alkoholu,
wypadki związane z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu, oficjalne
upomnienia otrzymywane na uczelni.

Początki dorosłości

W początkach dorosłości długo unikają przyjmowania dorosłych ról, by móc spożywać napoje alkoholowe, dobrze funkcjonują na rynku pracy, są nastawieni na
szybkie osiąganie sukcesu, łatwo nawiązują kontakty, mają duży poziom życiowej
energii, chętnie podejmują rywalizację, osiągają liczne zawodowe sukcesy.

Praca zawodowa

Silne zaangażowanie w pracę, presja na osiąganie sukcesu, dobry status materialny związany z wykonywaną pracą, picie alkoholu jako nagroda za ciężką
pracę, z reguły pracuje w wolnym zawodzie albo w zawodzie nie wymagającym
ścisłego nadzoru, wysokie zarobki pozwalają unikać problemów finansowych
związanych z nałogiem, celebrują sukcesy zawodowe przy alkoholu, niewielu
współpracowników zauważa nadużywanie przez nich alkoholu, w przypadku nasilenia problemów alkoholowych nie zwracają się o pomoc, upodobanie ekstremalnego stylu życia.

Sięganie dna

Próbują ograniczyć picie i kontrolować samodzielnie ilości wypijanego alkoholu,
co długo wychodzi, impulsem do terapii może być traumatyczne wydarzenie pod
wpływem alkoholu (np. wypadek samochodowy, strata przyjaciół), jeśli nie nastąpi nie podejmują czasem prób leczenia.

Źródło: zestawienie własne na podstawie analizy literatury S. Benton (2015).

Sposób funkcjonowania alkoholików wysokofunkcjonujących odróżnia się od
pozostałych typów osób uzależnionych od alkoholu. Wysoka pozycja społeczna
i dobry status materialny powoduje, iż wielu z nich nie osiągnie tzw. „dna” utożsamianego z kryzysem osobistym, będącym przyczynkiem do zachwiania mechanizmów obronnych uniemożliwiających dostrzeżenie problemu, będącego w tym
przypadku istotnym impulsem skłaniającym do terapii uzależnienia (Chodkiewicz
2012; Brown 1990). Uzależnienie to może pozostać niezauważalne nawet dla
domowników, wysoki status materialny i społeczny umożliwia skompensowanie
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nikłej obecności w przestrzeni rodzinnej i brak zaangażowania w funkcjonowanie
rodziny. Odrzucając deterministyczne teorie psychopatologii rozwojowej2 i skłaniając się ku badaniom probabilistycznym (zwłaszcza modelowi interakcyjnemu3)
(Grzegorzewska 2011, 2013; Gąsior 2012) można zauważyć, iż alkoholizm wysokofunkcjonujący może być czynnikiem chroniącym rodzinę alkoholika przed powstaniem typowych znamiennych ról rodzinnych u dzieci (tj. bohater rodziny,
maskotka, błazen, kozioł ofiarny, wspomagacz) (Ciepiałkowska, Grzegorzewska
2016; Steinglass 1992), transmitowanych na dorosłe życie w postaci tzw. Syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (Woititz 2000; Brown 1988; Cermark 1984;
Gąsior 2012) oraz niwelować ryzyko powstania mechanizmów współuzależnieniowych u partnerów życiowych (Steinglass 1992, Wegscheider-Cruse 2006).

Trudności w terapii osób wysokofunkcjonujących
– picie kontrolowane i grupy samopomocy
Zmiana paradygmatów w teorii uzależnień
W latach 50. XX wieku w myśl koncepcji medycznych, tworzonych m.in.
przez E. M. Jellinka (1960), uznano uzależnienie od alkoholu za chorobę nieuleczalną. Takie podejście obowiązywało w naukach medycznych przez wiele lat
(Cierpiałkowska, Chodkiewicz 2020), zaowocowało ono powstaniem paradygmatu
utrzymania trwałej abstytencji: jako jedynej metody leczenia choroby alkoholowej,
w oparciu o który konstruowano większość koncepcji terapeutycznych (Dubiel
2016; Klingermann, Klingermann 2017), w tym samopomocy (Zaworska-Nikoniuk
2001a, b; 2005). Nie zawsze był on skuteczny, budził także wiele kontrowersji.
Pod koniec lat 80. XX wieku zauważono zaś, iż istnieje pewna grupa osób nadużywających alkoholu, która potrafi planować swe picie i czasowo je kontrolować;
pomimo wykazywanych cech uzależnienia. Były to przeważnie osoby młode, często wykształcone i dobrze sytuowane, które nie zamierzały rezygnować dozgonnie
Na gruncie psychopatologii rozwojowej opracowano dwa podstawowe modele badań nad określeniem wpływu czynników zagrażających rozwojowi dzieci z rodzin alkoholowych i chroniących je:
a) deterministyczny model psychopatologii rozwojowej oraz b) model interakcyjny (probabilistyczny).
Model deterministyczny (od determinować) zakłada, że wychowanie w rodzinie alkoholowej przyczynia się do wystąpienia problemów w rozwoju i zaburzeń u dzieci, jest on kompatybilny z zawężonymi
ujęciami współuzależnienia i koncepcjami ról społecznych przybieranych przez dzieci. Badania podejmowane w ramach tego modelu wskazują na dwie ścieżki rozwoju problemów: ciągłości homotypowej
(symptomy utrzymują się w takiej samej kategorii zaburzeń w rożnych okresach życia) oraz heterotypowej (w rożnych okresach życia występują inne problemy i zaburzenia) (Ciepiałkowska, Grzegorzewska 2016).
3
Model interakcyjny (probabilistyczny), oparty jest na przyjęciu interdeterministycznych (interakcyjnych) założeń co do rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych i występujących w ich życiu problemów
czy zaburzeń (Ciepiałkowska, Grzegorzewska 2016).
2
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z używania alkoholu. Zapoczątkowało to nowy dyskurs w teorii uzależnień odnosząc się do humanistycznej koncepcji pomagania przyjęto, iż „pomaganie innym
ludziom zawsze wiąże się z przyjęciem określonego filtra, czyli paradygmatu myślenia” (Głowik 2019, s. 92). W paradygmacie tym – jak zauważa Tomasz Głowik
(2019, s. 92): „zawierają się przekonania na temat tego, jaki jest człowiek, co jest
źródłem jego trudności, czym jest np. uzależnienie, jaką ma naturę, tzn. czy jest
chorobą uleczalną, czy nieuleczalną”. Odnosząc się do humanistycznych koncepcji współpracy z klientem, poszanowania jego podmiotowości i zaangażowania
w proces zmiany własnego życia, poszukiwać zaczęto nowych sposobów i form
prowadzenia terapii. Poszukując alternatywnych wobec obowiązujących możliwości terapeutycznych sięgano do rozwiązań znamiennych terapii osób uzależnionych
od narkotyków, a konkretniej rozwiązań inspirowanych metodą redukcji szkód. Założono zatem, że lepiej jest zredukować szkody (tu nauczyć picia kontrolowanego
osobę uzależnioną), niż próbować nakłonić ją (często wbrew jej woli\) do zachowania abstytencji (Napieralska 2013). W latach 90. XX wieku powstał najbardziej
znany „Ambulatoryjny program grupowy picia kontrolowanego” (AkT Ambulantes
Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken), prowadzony Joachima Korela, jego
skuteczność po roku oceniono na 58% (Napierała 2013). Rozpoczęła się debata na temat picia kontrolowanego jako alternatywy wobec całkowitej abstynencji
(Napierała 2013). Zmiana kryteriów diagnostycznych zgodnie z klasyfikacją DSM
V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) uwzględniająca „problemowe picie alkoholu” umożliwiła poszukiwanie nowych metod terapeutycznych
adresowanych do szerokiej grupy osób nadużywających alkoholu w sposób: „łagodny” (przy posiadaniu 2–3 objawów), ukazując różnice w głębokości i intensywności rozwoju zaburzenia, pozwalając tym samym różnicować odnoszące się
do nich cele terapeutyczne (Głowik 2019). Wskazuje także na różnice pomiędzy
sposobem funkcjonowania osób uzależnionych, przyczyniając się do osłabienia stereotypowego obrazu alkoholika dominującego w społeczeństwie, który znamienny
był podtypowi „ciężkiemu chronicznego” lub „młodego antyspołecznego” (Moss,
Chen, Hsiao-ye Yi 2007), odnosząc się do ciężkiego stadium choroby.

Modele teoretyczne picia kontrolowanego
i paradygmat redukcji szkód
Modele teoretyczne na których bazują teorie powrotu do picia kontrolowanego to: behawioralny, zachowań zautomatyzowanych, poznawczy, zintegrowany
(poznawczo-behawioralny) oraz psychoanalityczny.
Pierwszy z nich – behawioralny – oparto na zasadach uczenia się, nadużywanie alkoholu traktowane jest w nim dwojako: jako wzmocnienie pozytywne
(poprzez nasilenie pożądanego stanu emocjonalnego) oraz negatywne (redukcja
niepożądanych stanów emocjonalnych). Wzmocnienie pozytywne ma związek
z doznawaniem przyjemnych skojarzeń związanych z piciem dużych ilości alko214  (s. 205–225)
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holu, są to np. zachowania uprzednio nagradzane w środowisku życia (picie towarzyskie pacjenta) lub stanowiące nagrodę przyznawaną samemu sobie (np. picie
po ciężkiej pracy charakterystyczne dla HFA lub po ukończeniu projektu). Negatywne – natomiast polega na redukcji stresu oraz objawów zmęczenia związanych
z wykonywaniem ciężkiej pracy (Rosenberg 2007). Z tej perspektywy praca nad
redukcją stresu, rozładowywaniem negatywnych emocji, uwolnieniem się od natrętnych myśli spowoduje usunięcie przyczyny nadmiernego picia. Zmiana sposobu
funkcjonowania HFA, nabycie innych umiejętności nagradzania siebie i relaksu
oraz zmiana otoczenia na osoby używające sporadycznie alkoholu (będące osobami znaczącymi lub wzorcotwórczymi) przyczynić się może do eliminacji problemu.
W modelu zachowań zautomatyzowanych używanie substancji psychoaktywnych traktowane jest jako zachowanie wyuczone (over-lear ned behaviors). Zakłada
on, że człowiek uczy się względnie złożonego zachowania i odtwarza je w powtarzalnych warunkach, wykorzystując w nikłym stopniu swoje zasoby poznawcze. Jedną z jego implikacji stanowi uznanie, że osoby nadużywające alkoholu są
w stanie przełamać wyuczony „zautomatyzowany” wzór picia i zastąpić go „wyuczeniem innego wzoru” (spożywania małych ilości alkoholu). Wymagać będzie
to od HFA wysiłku, zanim nowy wzór picia minimalnego zostanie przyjęty jako
„wyuczony oraz zautomatyzowany”.
Modele poznawcze zakładają, że zarówno inicjacja alkoholowa i późniejsze
spożywanie alkoholu, uwarunkowane są pozytywnymi przekonaniami danej osoby
na temat rezultatów spożycia (redukcja stresu, potrzeba odprężenia itp.). Nabranie
realistycznych (zamiast wyolbrzymionych) przekonań odnoszących się do picia
umiarkowanego oraz uświadomienie sobie negatywnych konsekwencji picia nadmiernego przyczyniają się do minimalizowania dawek spożytego alkoholu. W modelu poznawczym zwraca się dużą uwagę na podejście do roli społecznej kształtującej
tzw.” własne Ja”, jeżeli osoba pijąca przyjmie rolę „pijącej umiarkowanie” a przy
tym zaangażuje się w rolę innego typu (tj. rodzinne, macierzyńskie, zawodowe)
łatwiej będzie jej kontrolować ilość spożywanego alkoholu (Rosenberg 2007).
Podejście zintegrowane łączy model behawioralny z poznawczym oraz modelem nawrotu (Marlatt, Gordon 1985; Rosenberg 2007). Model Marlatta opisuje
dwa procesy: trwanie w abstytencji lub utrzymywanie umiarkowanego spożycia alkoholu oraz doświadczanie nawrotu powrotu do picia szkodliwego. Zgodnie z nim
uruchomienie mechanizmu radzenia sobie w sytuacji wysokiego ryzyka u osoby
pijącej w sposób szkodliwy (np. obecności na uroczystościach towarzyskich z dużą
ilością alkoholu) zwiększa poczucie własnej skuteczności u osoby uprzednio pijącej
nadmiernie. Buduje ona w sobie przekonanie, iż uda jej się zachować w sposób
odmienny niż dotychczas (np. nie wypić alkoholu lub zaprzestać picia po jednym
kieliszku) (Marlatt, Gordon 1985; Rosenberg 2007).
Z kolei w podejściu psychologicznym (psychoanalitycznym) rozpatrującym
uzależnienie jako: zjawisko samookaleczania emocji (self-medication of emotions)
lub przypadek nerwicy natręctw (compulsion neurosis), czy nieświadomego wysił(s. 205–225)  215
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ku zapanowania nad bezradnością, nadmierne picie jest przeciwwagą dla negatywnych doświadczeń z dzieciństwa i sposobem na odzyskanie nad nimi kontroli.
Proces zmiany wzorów związanych z używaniem alkoholu jest powrotem do
picia kontrolowanego. Rozpoczyna się w momencie, gdy dana osoba uświadamia sobie przyczyny picia i zaczyna realistycznie postrzegać konsekwencje idealizowanych uprzednio wzorów zachowań związanych z używaniem alkoholu
(Rosenberg 2007).
Na modelach picia kontrolowanego oparty jest pradygmat redukcji szkód. Niektóre z prowadzonych badań (m.in. Dawson 1996; Sobell, Sobell 2009) wykazują,
iż istnieje pewna grupa osób, która pomimo osiągnięcia stadium picia szkodliwego potrafi w sposób planowy zachowywać abstynencję przez pewien okres czasu.
Do nabycia takiej umiejętności przyczyniają się próby uprzednio podejmowanej
terapii (m.in. interwencje terapeutyczne, behawioralny trening samokontroli, terapia ekspozycji na sygnał) (Rosenberg 2007). Próby wyodrębnienia czynników
zwiększających efektywność terapii u osób pijących nadmiernie wykazały, iż są
to: mniejsze zaawansowanie uzależnienia, dobre funkcjonowanie psychospołeczne, przekonanie o możliwości kontrolowania własnej konsumpcji alkoholu oraz
świadoma decyzja o podjęciu takiego wyzwania (Elal-Lawrence, Slade, Dewey
1986; Rosenberg 1993, 2007). W Polsce „Program ograniczania picia” został opracowany w 2016 roku przez Zespół Doradców Dyrektora Państwowej Agencji do
spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do spraw leczenia odwykowego4, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu, w oparciu
o najnowszą wiedze medyczną. Podstawową przesłanką powstania programu jest
założenie, że klienci procesu terapeutycznego mają większe szansę na osiągnięcie
sukcesu, gdy realizują cele wybrane samodzielnie. Terapeuci w poszanowaniu autonomii pacjenta starają się wzbudzić w nim motywację do zmiany zachowań nałogowych, szanując ich wybory i ukazując płynące z nich konsekwencje. Program
ograniczania picia odnosi się do kompleksowych oddziaływań indywidualnych
i/lub grupowych, przeważnie krótkotrwałych (od 8 do 12 tygodni), obejmujących
sesję z pacjentem oraz osobami bliskimi (minimum dwie godziny tygodniowo),
by stworzyć środowisko sprzyjające procesowi terapeutycznemu. Dopuszczalne jest
równoczesne stosowanie farmakoterapii przy wykorzystaniu środków tj.:naltrekson (Adepend, Naltrexone Hydrochloride Accord) oraz nalmefen (Selincro); nie
zaleca się korzystania z innych środków ze względu na brak wymogu abstynencji
(disulfiram, akamprozat) (http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/
programy-ograniczania-picia, plik pobrano 27.04.2021). Schemat postępowania terapeutycznego w programie ograniczania picia zawiera tabela 3.

4
Zespół ten tworzą osoby tj. Anna Bakuła, Barbara Bętkowska-Korpała, Jadwiga Fundała, Tomasz
Głowik, Jacek Kasprzak, Justyna Klingeman, Paweł Kołakowski, Dorota Reguła, Jolanta Ryniak, Marcin
Wojnar, Stanisław Wolny, Bohdan Woronowicz.
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Tabela 3. Schemat postępowania terapeutycznego w programie ograniczania picia
Cele pacjenta

Rodzaj postępowania

Ustalenia aktualnego wzoru picia
według wskaźników: ilość, częstotliwość, kontekst,
konsekwencje,
czas

Diagnoza nozologiczna oraz ocena stanu zdrowia pacjenta. Dokonanie rozpoznania
wzoru spożywania alkoholu. Ocena nasilenia objawów uzależnienia przy wykorzystaniu skali diagnostycznych pozwalających określić stopień zaawansowania choroby (np.
DSM-5; SRUA, SADD). Ocena konsekwencji i korzyści związanych z piciem

Dokonanie analizy oczekiwań, potrzeb oraz motywacji klienta do zmiany wzoru picia.
Rozpoznanie oraz ocena ewentualnych przeciwskazań do wdrożenia metody. DokoWybór celu do
nanie analizy szans powodzenia udziału w programie za pomocą narzędzi diagnopracy terapeutyczstycznych (np. testu ADS Millera). Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do programu
nej
lub zalecenie podjęcia terapii w innym programie. Wspólne ustalenie kontraktu oraz
zasad współpracy w programie.
Opracowanie zasad dotyczących picia limitowanego. Ustalenie: a) ilości spożywanego
alkoholu (maksymalnej liczby porcji standardowych wypijanych jednorazowo: w ciągu
dnia, w ciągu tygodnia, okazjonalnie, w wyjątkowych sytuacjach), z określeniem granicy „nie do przekroczenia”; b) częstości picia (maksymalnej liczby picia w tygodniu przy
założeniu o dwu dniowej abstytencji); c) wyboru rodzaju spożywanego alkoholu (preferowane alkohole niskoprocentowe); d) ustalenie tempa picia (opóźnienie momentu
Zaplanowanie
wypicia pierwszej porcji, picie powoli, przeplatanie picia napojów alkoholowych oraz
zmiany
bezalkoholowych); e) zasad dotyczących czasu, miejsca i okoliczności picia (bez picia
rano, w samotności itp.); f) zasad wymagających zachowania bezwzględnej absytencji
(np. prowadzenie pojazdów, opieka nad dzieckiem); g) sytuacji związanej z wysokiem
ryzykiem picia; h) omawianie i nauka technik behawioralnych zwiększających możliwość powstrzymania się od picia (np. zatrzymaj się i pomyśl); i) możliwość zastosowania farmakoterapii (po konsultacji z lekarzem psychiatrą).
Monitorowanie sytuacji związanych
z piciem i zmianą
oraz wzmacnianie
samoskuteczności
procesu terapeutycznego

Nauka obserwowania samego siebie przez klienta, rozpoznawania oraz analizowania
sytuacji związanych uprzednio z piciem. Rozpoznawanie własnych sukcesów. Wprowadzenie planowanego i kontrolowanego nagradzania się. Wprowadzenie i ustalenie
metod nagradzania się.

Zapobieganie
powrotom do destrukcyjnych modeli picia.

Przeprowadzenie analizy sytuacji ryzykownych. Sporządzenie strategii radzenia sobie
z niepowodzeniami w realizacji planów picia. Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych. Wprowadzenie i wypracowanie alternatywnych (wobec związanych ze spożywaniem alkoholu) sposobów spędzania czasu wolnego.

Utrwalanie i monitorowanie wprowadzonych przy
realizacji programu zmian

Opracowanie planu na „wyjście”. Stosowanie monitoringu po realizacji programu
(spotkania raz na kwartał, rozmowa telefoniczna przynajmniej jedna na miesiąc). Korzystanie z różnorodnych form terapeutycznych redukujących stres, lęk i poprawiających komunikację. Opcjonalne kontynuowanie w razie potrzeby opieki lekarskiej oraz
terapeutycznych

Źródło: http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia, plik pobrano 27.04.2021).
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Model teoretyczny „nieuleczalności choroby”
i zdrowienie w grupach samopomocy
Pierwsza grupa samopomocy założona zostały 10 czerwca 1935 roku przez
dwoje osób uzależnionych Billa W oraz Boba S., którzy postanowili nie pić nigdy
więcej alkoholu. Prosta formuła spotkań (mityngi), oparta na całkowitej abstytencji i dzieleniu się własnym doświadczeniem w celu jej utrzymania oraz pomocy innym „cierpiącym uzależnionym”, oraz napisany później program „Dwunastu
Kroków-Dwunastu Tradycji”, przyczynił się do dynamicznego rozwoju ruchu,
wzmagając jego efektywność (Woronowicz 2020). Wywarł wpływ na powstanie
paradygmatu nieuleczalności choroby alkoholowej obowiązującego w medycynie
(Woronowicz, 2020). Uznana została ona za chorobę śmiertelną, zagrożoną nawrotem po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu, a dozgonne utrzymanie abstytencji za
jedyną drogę prowadzącą do zdrowego życia. Umożliwiała przy tym wykluczanie
z terapii osób, które nie utrzymywały abstynencji (Harbat, 2019). Model samopomocy AA wywarł wpływ na cały system profesjonalnego lecznictwa odwykowego
zarówno w Stanach Zjednoczonych (opartego przez lata na modelu Minnesota
czerpiącym program terapeutyczny ze zmodyfikowanej wersji programu AA) oraz
w Polsce (Harbat 2019), gdzie inicjatorami zakładanych grup samopomocy byli
lekarze i psychologowie skupieni wokół klubów abstytenta, z których wywodziły
się pierwsze grupy AA (Zaworska-Nikoniuk 2001a, b). Dynamiczny rozwój ruchu Anonimowych Alkoholików we wszystkich niemal krajach Europy Zachodniej
i Polski począwszy od końca lat 30. XX wieku do chwili obecnej, zaowocował
wypracowaniem profesjonalnych struktur organizacyjnych opartych na współpracy
grup, intergrup, regionów i Biura Krajowych Służb AA, ułatwiających komunikację pomiędzy poszczególnymi ogniwami (Zaworska-Nikoniuk 2001b, s. 139), lecz
nieco biurokratyzując jego struktury. Na przestrzeni 90 lat przeobrażaniu uległy
mityngi (spotkania) uczestników grup, możliwe stało się wyróżnianie nowych i typów oraz ich sprofilowanie w zależności od potrzeb klientów (mityngi otwarte, zamknięte, dla nowicjuszy, dla zaawansowanych, zapobiegające nawrotom choroby,
dla osadzonych, dla kobiet, itp.) (Zaworska-Nikoniuk 2000b). Elastyczność formy
umożliwiła przy tym organizację mityngów dla tzw. osób wysokofunkcjonujących,
których doświadczenia z zakresu picia i zdrowienia różnią się od innych typów
osób uzależnionych, a potrzeba anonimowości jest znacznie większa. Skupienie
ich w odrębną grupę umożliwia pełniejsze zaspokojenie potrzeb poprzez zindywidualizowaną formę mityngów, opartą na specyficznym dyskursie nad programem
trzeźwości i rozwiązywaniu innych (niż w pozostałych przypadkach) problemów
(Zaworska-Nikoniuk 2001a, b). Badania nad skutecznością ruchu AA wykazały, że
gromadzi on obecnie 2 mln. członków w 150 krajach na całym świecie oraz na
mityngach internetowych. Są to osoby o różnym pochodzeniu, statusie społecznym
i zawodowym oraz strukturze rodziny. Badania pilotażowe prowadzone w Stanach
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Zjednoczonych a cytowane przez S. Benton (2015) wykazały, że 33% członków
AA zachowuje trzeźwość od ponad 10 lat, 12% – od 5 do 10 lat, 24% – od roku
do 5 lat, a 31% – poniżej roku, średni okres trzeźwości członków ruchu wynosił
8 lat. Wśród członków ruchu dominowali mężczyźni – 65%, rzadziej uczestniczyły
w nim kobiety – 35%. Były to osoby wykształcone: 10% – stanowiła kadra zarządzająca i administracja, 10% – kadra techniczna i samozatrudnieni, 5% – pracownicy służby zdrowia, 3% – nauczyciele i wychowawcy, 4% – studenci.(Benton
2015). Na spotkaniach grup samopomocy realizowany jest program „Dwunastu
Kroków-Dwunastu Tradycji” niezmienny od początku istnienia ruchu, oparty na
psychologii Carla Gustawa Junga, zinterpretowany zgodnie z filozofią uniwersalistyczną (aby przekaz był przystępny dla osób różnych wyznań i ateistów) przez
F. B. Skinera (zob. tab. 4).
Tabela 4. Interpretacja programu „Dwunście Kroków”
Nr

Tradycyjna wersja

Wersja proponowana przez F.B. Skinnera

1

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoho- Przyznajemy, że wszystkie nasze wysiłki, aby przelu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
stać pić alkohol, zawiodły.

2

Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych mo- Doszliśmy do przekonania, że musimy się zwróże przywrócić nam zdrowie
cić do kogoś o pomoc.

3

Poprosiliśmy o pomoc inne osoby, zarówno koPostanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze żybiety, jak i mężczyzn, szczególnie te, które borycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
kają się z tym samym problemem.

4

Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek mo- Sporządziliśmy listę sytuacji, w których picie alkoralny.
holu jest najbardziej prawdopodobne.

5

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi Poprosiliśmy naszych przyjaciół, aby pomogli
istotę naszych błędów.
nam unikać takich sytuacji.

6

Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił Jesteśmy gotowi przyjąć pomoc, którą nam ofianas od wszystkich wad charakteru.
rują.

7

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął
Szczerze wierzymy, że oni nam pomogą.
nasze braki.

8

Sporządziliśmy listę wszystkich osób, wobec któZrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i stalirych zawiniliśmy i którym mamy zamiar zadośćśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
uczynić.

9

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec
Zrobimy wszystko, aby zadośćuczynić tym osoktórych było to możliwe, z wyjątkiem tych przybom w taki sposób, aby ich nie zranić.
padków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10

Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miej- Nadal będziemy sporządzać listy skrzywdzonych
sca przyznając się do popełnianych błędów.
osób i uaktualniać je w miarę potrzeby.

11

Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, co nasi przyjapojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli ciele zrobili i nadal dla nas robią.
wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
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Nr

12

Tradycyjna wersja

Wersja proponowana przez F.B. Skinnera

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków,
staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom My sami, z kolei, jesteśmy gotowi pomóc innym,
i stosować te zasady we wszystkich naszych po- którzy zwrócą się do nas, w taki sam sposób
czynaniach.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_12_krok%C3%B3w. Plik pobrano 29 lutego 2012 r.

Podsumowanie i wnioski
Osoby pijące problemowo, których styl życia nie przystaje do stereotypu alkoholika, pozostając bliższy stylowi „człowieka sukcesu”, pozostają często niezauważalne w systemie lecznictwa odwykowego, nie spełniając części kryteriów
diagnostycznych choroby alkoholowej. Obowiązujący w naukach medycznych
od lat 50. XX wieku paradygmat dozgonnej abstytencji jako warunek leczenia
choroby alkoholowej i ponoszenie sankcji dyscyplinarnych za jej złamanie (wykluczenie z terapii), czasowo pozbawiały pacjentów dostępu do systemu profesjonalnej pomocy. Stawianie klientów w sytuacji zero-jedynkowej: „albo się leczysz
w programach zakładających osiągnięcie całkowitej abstytencji, albo pozostajesz
bez pomocy” (Harbat 2019, s. 11), sprawiało, iż uczestniczyli w nich pacjenci
nie mający motywacji do długotrwałego utrzymania abstytencji. Rozwój wiedzy
o uzależnieniach nie potwierdzał przyjętej w modelu samopomocowym tezy, iż
jednorazowe złamanie abstynencji owocuje nawrotem choroby (ang. relapse) –
czyli powrotem do intensywnego długotrwałego picia codziennego. W przypadku
dużej grupy alkoholików sporadyczne użycie alkoholu traktowane jako: wpadki
(ang. lapes), nie prowadziło do tego typu konsekwencji. Zmiana podejścia medycznego do problemowego picia alkoholu, w kierunku traktowania alkoholizmu
jako choroby przewlekłej, progresywnej, wymagającej powtarzalnej terapii (często
również farmakologicznej), zapoczątkowała poszukiwanie nowej oferty rozwiązań
terapeutycznych. U podłoża jej poszukiwań tkwiła zasada, że niezależnie od zachowania, nie można zaprzestać leczenia objawowego, uznając uzależnienie za
chorobę (Harbat 2019). Zapoczątkowało to rozwój paradygmatu redukcji szkód
i powstanie nowych metod terapii uzależnień. Jedną z nich stanowi metoda nauki
kontrolowanego spożywania alkoholu, choć budzi ona jeszcze dużą nieufność nie
tylko profesjonalistów pracujących z uzależnionymi (Klingermann, Klingermann
2017), lecz także osób zainteresowanych problemem (Bathje, Pillersdorf, DuBois
2019), to prowadzone badania naukowe wykazują jej wysoką skuteczność w procesie terapii (Lilienfield i in. 2011) osób z mniej nasilonymi objawami uzależnienia. Osoby wysokofunkcjonujące nadużywające alkoholu (HFA), często długo
nie ponoszą konsekwencji picia alkoholu, starają się minimalizować jego dawki,
samodzielnie ograniczając spożycie. W ich przypadku paradygmat redukcji szkód
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i metoda nauki kontrolowanego spożywania alkoholu może być znacznie bardziej efektywna, niż w przypadku tzw. alkoholików niskofunkcjonujących. Wzorce
spożycia alkoholu oraz cechy osobowości uwidaczniające się w poszczególnych
okresach życia tych osób, wskazują na wysoko rozwiniętą umiejętność stawiania
sobie życiowych celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, co zdaję się być
szczególnie pożądane dla realizacji postępowania terapeutycznego w programie
ograniczania picia. Programy te mogą być realizowane samoistnie lub stanowić
początek drogi do zdrowienia w grupach samopomocy Anonimowych Alkoholików
oraz dalszego zachowywania całkowitej abstytencji. Istotna w przypadku alkoholików wysokofunkcjonujących jest możliwość samodzielnego dokonania wyboru
metody leczenia, co akcentują trajektorie ich życia (Zaworska-Nikoniuk 2020).

Abstract: High-functioning alcoholics – diagnostic difficulties,
characteristics and treatment models
The article presents diagnostic difficulties related to the atypical course of problem alcohol
consumption among highly functioning alcoholics (HFA), who often do not meet the diagnostic criteria of the DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) classification for several years, although they suffer from because of symptoms of excessive drinking.
Using Sarah Alen’s concept, Benton indicates the typology of features characteristic for this
group of people and the risk factors of problem drinking, which are manifested in particular
periods of life, enabling early identification of the symptoms of addiction development. At
the same time, he points to a change in medical paradigms in the approach to problem
drinking: from the paradigm of abstinence assuming the incurability of alcoholism based
on lifetime cessation of alcohol drinking, inspired by the Alcoholics Anonymous movement
model, to the harm reduction paradigm showing the progressive and chronic nature of the
disease based on controlled drinking. Both approaches are used in the therapeutic approach
for problem drinkers.
Key words: High Functioning Alcoholics,T he paradigm of abstention and harm reduction,
learning to drink controlled, Alcoholics Anonymous group.
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Faces of security. Radicalization of prisoners
as a challenge for the future of security
of the Polish penitentiary institutions
Abstract: An issue that is essential to contemporary society is the question of state security
and personal safety of the citizens. Therefore, the state has to deal with one of the most
important threats, i.e. radicalization. The phenomenon of home-grown radicalism is known
in Western European countries. The phenomenon of radicalization should not be identified
solely with contemporary domestic Islamic terrorism. Radicalism is not limited to one ideology. The question about the process of acquiring extremist beliefs is one of the most important for political scientists, political psychologists, sociologists and criminologists. Wanting to
deal with the etiology of the decision about a terrorist attack, the focus should be on the
moment when potential terrorists start and undergo the process of radicalization. The article aims to signal the problem of radicalization in Polish penitentiary units. The authors do
not provide the knowledge necessary to counteract this phenomenon in penitentiary units.
However, they point to the definition problems, the theoretical model of radicalization, the
place of radicalization in the European Union’s policy. They also present the penitentiary
unit as a place susceptible to radicalization. They formulate general remarks on combating
radicalization among prisoners. They inform that the Prison Service should not be left alone
in counteracting the radicalization of prisoners. It is an element of the state security system.
It also cooperates with other entities in the rehabilitation of prisoners. The authors acknowledge that the way to prevent the negative effects of the radicalization process of prisoners is
first of all training personnel in this field. It is also the fundamental issue to isolate prisoners
who are a source of danger. In this area, the authors suggest that if the radical attitudes
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of prisoners are intensified, it is worth considering introducing legislative solutions facilitating
faster and adequate operation of prison staff in such cases.
Key words: Security, personal safety, radicalization, prison staff, prison’s security, terrorism.

Introduction
The phenomenon of homely radicalism is known in the countries of Western
Europe. Ivo Veenkamp pointed out at the end of 2004 that the Dutch society had
realized the possibility of creating new terrorists as a result. At the time, a Moroccan, raised in Amsterdam and regarded as a fully integrated person, killed
the film director Theo van Gogh. The killer turned out to be a member of the
Dutch jihadists who were under the influence of the Syrian salafist. The expert
also recommends that in analyzing and counteracting terrorism and radicalism,
treat the phenomenon independently. He also recalls the obvious: no one is born
a terrorist. To kill, one has to radicalize1. At the outset, terrorism should be carefully defined. Radicalism is not limited to one ideology2 – Islamic terrorism. As
Robert Borkowski remarks, a question about the process of acquiring extremist
convictions is one of the most important issues for political scientists, psychologists of politics, sociologists and criminologists3. Combating radicalism is essential
to counteract the creation of new terrorist networks4. As it has been described by
Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt, in order to deal with the etiology of the decision on a terrorist attack, one should concentrate on the moment when potential
terrorists start and undergo a process of radicalization5.
The study aims to signal the problem of radicalization in Polish penitentiary
units. The authors do not provide the knowledge necessary to counteract this
phenomenon in penitentiary units. However, they point to a definitional context,
a theoretical model of radicalization, a place of radicalization in the European
Union’s policy. They also present the penitentiary unit as a place susceptible to
radicalization. They formulate general remarks on combating radicalization among

I. Veenkamp, Terrorism prevention – Coordination of acitons as the basis of effectiveness in fighting terrorism, [in:] M. Adamczuk, K. Rypulak-Mirowska, Counteracting terrorism. Coordination of
anti-terrorism actions. Conference materials [Przeciwdziałanie terroryzmowi. Koordynacja działań antyterrorystycznych. Materiały z konferencji], https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.
pdf, p. 16 (downloaded: 2019-01-07).
2
A. P. Schmid, Research on Radicalisation: Topics and Themes, [in:] „Perspectives on terrorism”
2016, no. 3, p. 27.
3
R. Borkowski, Radicalization as an analytical cathegory in the profiling of terrorists. Security: theory and practice [Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów. Bezpieczeństwo:
teoria i praktyka], [in:] Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8/4, 73-81, Krakow 2014, p. 73.
4
I.Veenkamp, op.cit., p. 19.
5
M.D. Silber, A. Bhatt, Radicalization in the west: the homegrown threat, New York 2007, p. 5;
1
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prisoners. They inform that the Prison Service should not be left alone in counteracting the radicalization of prisoners. It is an element of the state security system. It also cooperates with other entities in the social rehabilitation of prisoners.
In this context, the authors propose their own definition of the term “security of
prisoners in penitentiary units”.
The authors acknowledge that the way to prevent the negative effects of the
radicalization process of prisoners is first of all training personnel in this field. It
is also fundamental to isolate prisoners who constitute a source of danger. In this
area, the authors suggest that if radical attitudes in prison are intensified, it is
worth considering introducing legislative solutions to facilitate quicker and more
adequate operation of prison staff in such cases, which will undoubtedly have an
impact on the level of security in a holistic approach.

Radicalization – definitional problems
Radicalization of views is one of the chief security problems of contemporary Europe. It is of interest to decisive groups and entities whose operations are
related to security. However, there is no compliance in the international arena regarding the common definition of the term6. Below are some selected definitions
to show that individual authors emphasize various factors in them.
American scholars from the University of Pennsylvania John Horgan and Kurt
Braddock concisely define radicalization as “the social and psychological process
of incrementally experienced commitment to extremist political or religious ideology”7.
In the study of the NYPD Intelligence Division & Counter-Terrorism Bureau
on Islamic extremism, radicalization was defined as “the process of internalizing
the extremist system of views and thus adopting an extremist religious-political
ideology that legitimizes terrorism as a means of social change. Terrorism is the
final stage of the radicalization process”8.
Dutch scientists Froukje Demant, Marieke Slootman, Frank Buijs and Jean
Tillie define radicalization as “a process of de-legitimation, a process in which
confidence in the system decreases and the individual retreats further and further
into his or her own group, because he or she no longer feels part of society” 9.

A. P. Schmid, op.cit., s. 27.
J. Horgan, K. Braddock, ‘Rehabilitating the Terrorists? Challenges in Assessing the Effectiveness
of Deradicalisation Programs’, “Terrorism and Political Violence”, Vol. 22 (2010), p. 279.
8
R.Borkowski, op.cit., s. 78., M.D. Silber, A. Bhatt, Radicalization in the west: the homegrown
threat, New York 2007.
9
F. Demant, M. Slootman, F. Buijs, J.Tillie, Decline, Disengagement: An Analysis of Processes of
De-radicalisation, Amsterdam, p. 12.
6
7
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British researchers Akil N. Awan, Andrew Hoskins and Ben O ‘Loughlin pay
attention to the role of the media, because they recognize that radicalization is
a “a phenomenon that has emerged in the early twenty-first century because the
new media ecology enables patterns of connectivity that can be harnessed by individuals and groups for practices of persuasion, organisation and the enactment
of violence. The very possibility of this happening but uncertainty about how it
happens created a conceptual vacuum which ‘radicalisation’ filled”10.
An expert in the field of security sciences, currently working for the British
Exeter University, Omar Ashour, states that “radicalisation is a process of relative
change in which a group undergoes ideological and/or behavioural transformations that lead to the rejection of democratic principles (including the peaceful
alternation of power and the legitimacy of ideological and political pluralism) and
possibly to the utilisation of violence, or to an increase in the levels of violence,
to achieve political goals”11.
Polish scientists Aleksander Zięba and Damian Szlachter describe radicalism as
socialization for extremism manifested in the negation of the existing system / political order through the use or threat of the use of political violence (terrorism)12.
For the purposes of this study, however, the understanding of radicalization is
assumed in accordance with the relatively broad definition, which was formulated
by Alex P. Schmid. Born in Switzerland, the Dutch scholar captures radicalization
as “an individual or collective (group) process whereby, usually in a situation of
political polarisation, normal practices of dialogue, compromise and tolerance between political actors and groups with diverging interests are abandoned by one
or both sides in a conflict dyad in favour of a growing commitment to engage in
confrontational tactics of conflict-waging. These can include either (i) the use of
(non-violent) pressure and coercion, (ii) various forms of political violence other
than terrorism or (iii) acts of violent extremism in the form of terrorism and war
crimes. The process is, on the side of rebel factions, generally accompanied by an
ideological socialization away from mainstream or status quo-oriented positions
towards more radical or extremist positions involving a dichotomous world view
and the acceptance of an alternative focal point of political mobilization outside

10
A.N. Awan, A. Hoskins, B. Loughlin, Radicalisation and Media: Connectivity and Terrorism in
the New Media Ecology London, p. 125.
11
O. Ashour, The De-Radicalisation of Jihadists: Transforming armed Islamist movements, London,
2009, p. 5.
12
A. Zięba, D. Szlachter, Combating terrorism – fighting radicalization and recruitment of terrorists
within the European Union. A case study of Muslim communities [Zwalczanie terroryzmu – walka
z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej. Studium przypadku społeczności muzułmańskich], [in:] W. Fehler, K. Marczuk, European Union policy in the field of
internal security. Conditions – implementation – challenges in the second decade of the 21st century
[Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja –
wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku], Warsaw 2015, pp. 145-146.
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the dominant political order as the existing system is no longer recognized as
appropriate or legitimate” 13.

The proces of radicalization
A similar problem, as in the case of the definition of the concept itself, occurs
when trying to determine the individual stages of radicalization. There are many
models of this process. Below, there are three basic ones, which, according to the
authors, adequately represent radicalization as a process. The author of one of
the first was American professor Randy Borum. He formulated the following four
steps of radicalization:
— Recognition by the pre-radicalised individual or group that an event or condition is wrong (‘it’s not right’);
— A framing of the event or condition as selectively unjust (‘it’s not fair’);
— Others are held responsible for the perceived injustice (‘it’s your fault’);
— The demonization of the ‘other’ (‘you’re evil’)14.
As Alex Schmid points out, the influential model of the radicalization process
was created by Quintan Wiktorowicz. The final element of the process is the entrance of a person into group structures. The scheme consists of four basic stages:
— cognitive opening,
— religious seeking,
— frame alignment,
— socialization15.
It seems that an important term from the point of view of security; security
of penitentiary units: “cognitive opening” is introduced by Quintan Wiktorowicz.
The author describes them succinctly as “the opening of the individual to new
ideas and world views”16. “Cognitive opening” is the moment when a person who
tried to understand the meaning of his existence suddenly saw the light and at
the same time rejected the old views of the world in favor of the new truth17.
A prerequisite for joining a radical religious group is the willingness of the individual to open himself to the message of the given ideological movement. Prior
socialization experiences have a significant impact on the recognition of the gro13
A. Schmid, Radicalization, De-Radicalization, Counter-Radicalization: A Conceptual Discussion
and Literature Review, ICCT Research Paper 2013, p. 19.
14
A. Schmid, op.cit., s. 24.; R. Borum, Understanding the terrorist mindset, [in:] FBI Law Enforcement Bulletin, 72 (7), 2003, pp. 7-10.
15
Q. Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam”, [in:] Paper presented at
“The Roots of Islamic Radicalism”Conference, Yale University, 2004, p. 1.
16
Ibidem, p. 1.
17
Schmid, A. op.cit, p. 24; Q. Wiktorowicz, Radical Islam Rising: Muslim Extremism in the West,
Lanham, 2005.
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up’s views as true and thus on the probability of conscious exposure. Most units
will consider the ideological movement as irrational or extreme and will reject
its offer.
However, the crisis in which some individuals are can cause “cognitive opening”, which shakes certainty about previous beliefs and makes the person more
open to alternative views. The reasons for interest in extremist movements cannot,
therefore, be limited to economic, social, cultural or political aspects. For personal
qualities based on specific experiences of the individual, such as death in the family, victimization or family conflicts, can cause “cognitive opening”.
Individual movements can support the “cognitive opening” of the individual
through their own activity. Activists have different tools. They can use, for example, social networks or initiate new friendships. The goal is to initiate a sense
of crisis in the individual through conversations or subtle interactions. Activists
initiate harmless discussions about Islam with those gathered in the mosque. They
strive to establish new relationships and try to instill in the individual the need
to deal with an urgent matter. Islamists, like Mormons, conceal their identity and
belonging to the group, until they develop relationships with the individual and
gain trust. Therefore, in order to recruit, the movements use not only existing
social bonds, but also invest in creating new relationships and networks of unrelated persons. Of course, “cognitive opening” can also be the effect of experiencing a “moral shock”, as a result of getting acquainted with information placed in
brochures or in photographs or, for example, preached during demonstrations18.
Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt in their reflections on the determinants of
the Islamic extremism point at the following phases of the radicalization process:
— pre-radicalization,
— self-identification,
— indoctrination,
— jihadization19.
Each phase is unique and has its own characteristics. Not every person goes
through all phases. Many people stop at one of the phases, or completely interrupt the process of radicalization. Phase sequence is indicated, but not in each
case they occur one after the other. The authors indicate that there is a high probability that the person who will go through the phases will get involved in the
implementation of terrorist acts20.
Pre-radicalization is the starting point. It is a period in the life of the individual before surrendering to the influences and acceptance of ideology as one’s
own. The authors of the theory say that the majority of individuals were living
a normal life and had little in common with criminal activity.
18
19
20

Q. Wiktorowicz, “Joining the Cause…, op.cit., pp. 7-8.
M.D. Silber, A. Bhatt, op.cit., p. 6;
Ibidem,ps. 6;
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Individuals entering the second phase of self-identification, explore the ideologies under the influence of internal and external factors. Over time, they move
away from their current identity, identify with people with similar views, and finally accept the new ideology as their own. The catalyst for these religious searches is cognitive opening, or a crisis shaking up the existing beliefs, thus creating
space for absorbing new worldviews.
There are many types of factors that can serve as a catalyst, including: economic (job loss, lack of mobility), social (isolation, discrimination, experiencing
or observing racism), political (international conflicts with the participation of
Muslims) and personal (death in the immediate family). Self-identification can be
a phase lived individually. In the next stage, however, relations with people who
think similarly take on meaning.
Indoctrination is a phase in which the individual gradually strengthens his
beliefs and fully accepts ideology. It also comes to the conclusion that there are
undoubtedly circumstances where action is necessary. This action is militant jihad.
“Spiritual sanctioner” plays a supporting role in this phase. In the indoctrination
phase, the group chosen by the individual becomes more and more important, as
the radical views do.
Jihadization is the phase in which members of the group accept their individual duty to participate in jihad. They describe themselves as holy warriors or
mujahedeen. Eventually, the group will be ready to plan a terrorist act. Activities
include planning, preparation and implementation. The first three phases of radicalization can take up to two or three years, the last stage may turn out to be
a very fast process, because it can last only a few months or weeks21.

The European Union facing
the problem of inmates’ radicalization
European Union bodies are undertaking a series of actions to prevent terrorism. The article indicates selected elements of these activities. The EU’s 2005
strategy in the field of fighting against terrorism is based on prevention, protection, prosecution and response. The first section requires: “to prevent people
turning to terrorism, eliminating factors or primary causes that can lead to radicalization and recruitment of candidates, in Europe and internationally” 22. One of
the most important priorities of the first section is the elimination of the problem
of incitement and recruitment in a prison environment recognized as the key
environment23, i.e. counteracting radicalization. The issue of preventing radicali21
22
23

D. Silber, A. Bhatt, op.cit., pp. 6-7.
European Council, EU strategy in the field of counter-terrorism, 2005-11-30, p. 3.
Ibidem, 2005, p. 9.
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zation in penitentiary units was also included in the European Union Strategy in
the fight against radicalization and recruitment of terrorists. In 2014, the draft of
the strategy already revised24 clearly indicates that in many sectors there are possibilities to prevent the spread of radicalism. An important element of any effective
anti-radicalization program was the training of staff, including penitentiary units.
It has been stated that it is possible to recognize radicalization at an early stage, however knowledge of these symptoms and their understanding is required25.
The European Council is committed to supporting programs aimed at raising the
level of awareness of radicalization and recruitment as well as training programs,
which are to be addressed to practitioners. It also pointed to the need to enable
the exchange of experience between experts from individual Member States. At
the same time, the European Council considered it appropriate to learn from the
experience of practitioners, including knowledge at the disposal of such entities
as RAN and CEPOL26.
In 2015, the European Parliament issued a resolution, in which it emphasizes
the importance of staff training. It indicates that it is necessary to conduct specialized training not only for the staff of penitentiary units, but also for specific
cooperating entities27. The resolution also indicates the value of trainings for the
clergymen working in penitentiary units, as well as the appropriate selection of
these people. In this context, such people would not only provide religious services, but also contribute to combating potentially radical views28. The European
Parliament urges involving inmates in programs that promote critical thinking,
religious tolerance and social reintegration, as well as the impact on, in particular,
young prisoners who are susceptible to radicalization or recruitment by activists.
At the same time, it indicates that supporting measures should be addressed to
these people when leaving the penitentiary unit29.
In 2017 guidelines were formulated for the EU strategy to combat radicalization and recruitment of terrorists, where the need for further cooperation in the
exchange of knowledge in the field of good practices and the training of first-line
personnel was clearly indicated. In particular, the need for cooperation between
the Radicalisation Awareness Network (RAN), EuroPris and the European Penitentiary Training Academies (EPTA) and the European Judicial Training Network
(EJTN) was identified30.
Point 34 European Council, The draft of the revised EU strategy in the fight against radicalization
and recruitment of terrorists, 2014-05-19.
25
Ibidem, point 24
26
Ibidem, point 35.
27
Point 12, European Parliament Resolution on 2015-11-25 on the prevention of radicalization and
recruitment of European citizens by terrorist organizations (2015/2063(INI)) (2017/C 366/08)
28
Ibidem, point 12
29
Ibidem, point 13.
30
European Council, Appendix III to The draft of the revised guidelines for the EU strategy to
combat radicalization and recruitment of terrorists, Brussels, 2017-05-24.
24
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In 2017, the High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R) 31 was established, which includes, among others, representatives of the Center
of Excellence as part of the Radicalisation Awareness Network (RAN). In 2018,
the HLCEG-R Commission published a report in which it formulated a number
of recommendations and challenges regarding radicalization in prisons. Priority
areas are cooperation between Member States in the scope of: organization of
joint training, exchange of experience, research results and training materials,
development of risk assessment tools, creation of programs to disconnect a person from a radical group and reintegration into society, development of religious
counseling, creation of alternative forms of imprisonment (especially for women
and young people) 32.
The Commission suggests that Member States should pay particular attention
to the practical training of prison staff (for example via e-learning), as well as
to allow representatives to participate in training organized by European organizations (e.g. CEPOL). It is also desirable that all countries join the European
Penitentiary Training Academies (EPTA) network, which can become a forum for
sharing, evaluating and developing existing practices. It is appropriate for the
Commission to create a repository accessible to interested parties for textbooks
containing knowledge about the radicalization of prisoners33.

A penitentiary unit as vulnerable ground
for inmates’ radicalization
Dangerous ideologies can be preached in various places. Starting from the
“official” mosque in which a radical spiritual leader was found, through informal
gatherings, to secret meetings taking place in virtual space, but also in schools or
in prisons34. Often a “incubator of radicalization” may also be a non-governmental
organization, as well as a dormitory, a café, a bar, a bookshop or a butcher’s shop
or a taxi stand35. The phenomenon of radicalization in penitentiary units is not
new. Penitentiary institutions create a fertile ground for the expansion of attitudes
and behaviors that may be defined as extreme.
As Mark Hamm points out, radicalization in prisons can cause both positive
and negative results. The latter may in extreme cases lead to terrorism or geno-

European Commission Decision on 2017-07-27 establishing a High Level Commission Expert
Group on Radicalization (2017/C 252/04).
32
High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R) Final Report 18 May 2018,
p. 5.
33
Ibidem, p. 6.
34
M.D. Silber, A. Bhatt, op.cit. p. 11.
35
Ibidem, p. 20.
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cide36. Aleksandra Gołaś, led by the guidelines of Marek Hamma, concludes that
a stay in a penitentiary unit had an impact on people significant for contemporary
times. As an example, she gives the figure of the imprisoned Indian philosopher,
political and spiritual leader Mahatma Gandhi and the Nobel Peace Prize winner
Nelson Mandela, who spent twenty-seven years in prison. The author also cites
an extreme example of using time spent in prison to develop destructive philosophies. In the case of Adolf Hitler, a stay in the prison in Landsberg (Justizvollzugsanstalt Landsberg) resulted in writing the work “Mein Kampf”, which meant even
more radicalization of his views. As he admitted, “while in prison, I had time to
provide my philosophy with natural, historical foundations.” 37
Penitentiary units can play a significant role in the functioning of terrorist
organizations, because they provide the opportunity to attract participants as well
as enable them to be radicalized. As pointed out by Aleksandra Gołaś, the evidence may be the separatist organization Basque Homeland and Liberty (Euskadi Ta
Askatasuna, ETA), which was established in 1959. The philosophy of the functioning of this structure provided for continuous monitoring of the current members
who remain in penitentiary isolation. The lodging of prisoners in prisons located
close to the place of residence was a facilitation for ETA leaders, so that all participants of the informal structure stayed in several institutions. The above resulted
in group pressure, which was an obstacle for people wanting to break away and
withdraw from criminal activity38.
An important factor for the radicalization process is the identity crisis. According to the dictionary of psychology, identity is a basic concept in the theory
of personality, it means: “constant self, internal, subjective perception of self as an
individual” 39. The identity crisis, on the other hand, is “the loss of self-identity,
the lack of a sense of self-continuity over time, the fact that a person in a given
place and time is phenomenologically the same person as yesterday” 40. The crisis
of the identity of young people existing on the border between two cultures carries the risk of turning towards radical Islam41. As Carl Bjorkman notes, people
deprived of their liberty are susceptible to influence, because many of them find
themselves in an existential crisis42.
36
M. Hamm, The Spectacular Few. Prisoner Radicalization and the Evolving Terrorist Threat, New
York and London 2013, pp. 1-18; A. Gołaś, Factors and determinants of the radicalization of Muslims
in prisons. case study of Great Britain [Czynniki i uwarunkowania radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych. studium przypadku Wielkiej Brytanii], [in:] E-Politikon. XXIII, 2017, p. 137.
37
J. Toland, Hitler. Biographical reportage [Hitler. Reportaż biograficzny], Warsaw 2014, p. 231;
A. Gołaś, op.cit., 138
38
A. Gołaś, op.cit., p. 138.
39
A.S. Reber, E.S. Reber, Dictionary of Psychology [Słownik psychologii], Warsaw 2008, p. 805.
40
A.S. Reber, E.S. Reber, Dictionary of Psychology [Słownik psychologii], Warsaw 2008, p. 804.
41
I. Veenkamp, op.cit., p. 16.
42
C. Bjorkman, C. (2010). Salafi-Jihadi Terrorism in Italy, [in:] M. Ranstorp, Understanding violent
radicalisation. terrorist and Jihadist movements in Europe, London, pp. 231-255.
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Quintan Wiktorowicz, on the basis of a case study, discovered that people
with superficial religious knowledge are more susceptible to radicalization than
those who are well acquainted with Islamic theologies43. Thus, it can be concluded that some residents of penitentiary units, in particular those in crisis, may
become victims of ideological activists. Circumstances which increase the risk of
radicalization and at the same time reduce the chance of effective rehabilitation
is overpopulation of penitentiary units44.

Fighting inmates’ radicalization
Ivo Veenkamp points to three pillars of counteracting radicalization of behavior in Dutch society. These are: the full integration of Muslims into society, the
promotion of anti-radical behavior in Muslim communities, and the identification,
isolation and encirclement of radicalization processes in order to stop the transformation of radicalization into violence45. Particularly interesting and inspiring
from the point of view of the subject of this study seems to be the third pillar.
The basic task is to detect signals about people who are isolated from society and
those who take action against him. To make this possible, the local community
needs to cooperate. Thus, a system was created that allowed – to put it simply
– “reporting” about the alleged radicalization. Information goes to special points,
which analyze it and develop a further strategy.
The work of the services may involve hidden or open activities, depending
on the needs. In the Netherlands, the issue of radicalization of prisoners has been
raised for a long time. In 2007, Ivo Veenkamp emphasized that the radicalization
of attitudes among prisoners in penitentiary units was given special attention.
At that time, Dutch prisons carried out a policy of protection of residents from
committed jihad activists. Thus, the latter were sent to two special penitentiary
centers, isolating from the remaining prison community. The second important
element in the prevention of radicalization in prisons was conducting specialized
training of employees performing duties in penitentiary units intended for radical
prisoners, in the detection of manifestations of radicalization of moods46.
For comparison, it is worth pointing out what actions have already been undertaken in Spanish prisons in 2007 as part of penitentiary policy, which is part of
the fight against radicalization. These were primarily: counteracting the grouping
of inmates to serve the continuation of terrorist activities, geographical spread
of these people, overhearing of telephone conversations of prisoners, giving the

43
44
45
46

Schmid, A., op.cit., p. 24.
Point 10. European Parliament Resolution, op. cit.
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opportunity to use religious practices for Muslims, kept by clerics lecturing only
“moderate” content47.
The European Parliament underlines that the administration of penitentiary
units should isolate prisoners who profess violent extremism and are effectively
recruited by terrorist organizations. The purpose of the isolation is to prevent
other prisoners from becoming more radical through bullying. However, decisions
on such proceedings should be made by the court in each individual case. The
European Parliament authorized the RAN Commission and the Member States
to examine evidence and experience related to the effectiveness of the isolation
method in preventing the spread of radicalization in prisons48. There is a division
among experts regarding the effects of isolating the radicalized prisoners. Nevertheless, everyone agrees about the need to implement a strategy of withdrawal
of prisoners from radical actions. This process should start in the penitentiary
unit, however, it should be continued in cooperation with the relevant entities
after release49.

The cooperation of penitentiary units with other sectors
Frank Urbancic points out that the arrest and placement of terrorists in prisons should be one of the main elements of the global fight against terrorist leaders50. However, it should be emphasized that the role of penitentiary units in
counteracting terrorism is only partial. Placing a terrorist in a penitentiary unit,
just like killing him, is just a means of giving time to apply other types of activities51.
The cooperation of penitentiary institutions with other sectors on the radicalization of persons deprived of liberty concerns, in the opinion of the authors
of the article, two basic areas. The first of these is security, the second is social

47
P.P. Hernandez, Strategy for coordination of anti-terrorist activities, [in:] M. Adamczuk, K. Rypulak-Mirowska, Counteracting terrorism. Coordination of anti-terrorist activities. Materials from the conference [Przeciwdziałanie terroryzmowi. Koordynacja działań antyterrorystycznych. Materiały z konferencji],
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.pdf, p. 25, (downloaded: 2019-01-07).
48
Point 11 European Parliament Resolution, op. cit.
49
High-Level Commission Expert Group on Radicalisation, op.cit., p. 3.
50
F. Urbancic, Strategies and methods of operation of international terrorist groups [in:] M. Adamczuk,
K. Rypulak-Mirowska, Counteracting terrorism. Coordination of anti-terrorism actions. Conference materials [Przeciwdziałanie terroryzmowi. Koordynacja działań antyterrorystycznych. Materiały z konferencji] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.pdf, s. 48, (downloaded: 2019-01-07).
51
Ibidem F. Urbancic, Strategies and methods of operation of international terrorist groups [in:]
M. Adamczuk, K. Rypulak-Mirowska (red.), Counteracting terrorism. Coordination of anti-terrorism
actions. Conference materials [Przeciwdziałanie terroryzmowi. Koordynacja działań antyterrorystycznych. Materiały z konferencji] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/terroryzm_publik08.pdf, p. 46,
(downloaded: 2019-01-07).
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rehabilitation and reintegration into society. These areas, from the point of view
of the administration of the prison, depend on each other and interact with each
other. As Robert Borkowski remarks, “If prevention is understood broadly as the
whole of anticipation, counteraction and suppression of the most dangerous types of crime, it is undoubtedly a priority of the internal policy of every civilized
state. Scientific research, threat analysis, intelligence cooperation and information
exchange as well as surveillance of potentially threatening security environments
are nowadays elementary state tasks in the area of anti-terrorist security policy” 52.
Cooperation between the police, penitentiary units and the system of probation supervision in the subject of extremist and terrorist criminals is of great importance for the management of security and social rehabilitation. This is
a key triangle in wider cooperation between different agencies, which also includes other stakeholders, such as prosecutors, local authorities and social workers.
Information exchange is the basis for cooperation of interested entities. The cooperation depends on the possibilities that the law gives to the individual institution. The common denominator is the risk assessment performed by the services.
However, the tools they use are different. The variety of tools does not necessarily
have to be a barrier to cooperation, however mutual knowledge of the tools and
the same interpretation of the received data are indispensable53.
An effective exchange of information will only be possible in the case of appropriate policy decisions and the implementation of legislative changes. European
Union regulations, interstate solutions and intra-state law decide which information, for what purpose and in what circumstances they can be made available.
There are opinions that the ideal situation would be to have all the data at any
time by each agency. The lack of realism of this vision, however, results from legal and organizational limitations. For operational and financial reasons, it is not
possible to process all data and to select the most-important information from
them. The following variables are meaningful: which information can be made
available, to whom they can be lent or from whom it can be obtained, under
what circumstances information can be exchanged and to what extent it can be
used. On the other hand, the issue of recognizing information as important in the
prevention of extremism seems difficult due to the multifactorial nature of this
phenomenon. Risk estimation or indication of threats is possible after the various
information has been confronted with each other54. The challenge for countries
interested in effective cooperation is therefore to develop appropriate procedures.

R. Borkowski, Radykalizacja jako …, op. cit. p. 74.
M. Molenkamp, L. Wouterse, Ex post paper Triple P: Coordination and collaboration between
police, prison and probation services in dealing with violent extremist and terrorist offenders, p. 1.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/
ran-p-and-p_en (downloaded: 2019-01-10).
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Pedro Perello Hernandez pointed out that the prison system (since the 1980s)
is an important element in counteracting terrorism in Spain. In this country, effective prevention in this area was to be based on: “strengthening international
cooperation, efficiency of court work, assistance to victims of terrorism, launching
new structures, new police activities, prison policy, constant dialogue with Muslim
communities and other complementary activities” 55.
In Denmark, information exchange involving penitentiary service has been in
place since 1998. At that time, a cooperation network was organized (KSP prison
& probation, police and social services). The prison service in Denmark functions
as part of the KSP network, which is an element of the structure under which
various agencies cooperate, which enables cooperation in, for example, counteracting extremism or terrorism56. As Ann-Sophie Hemmingsen from the University of
Southern Denmark points out, since 2012, the staff of penitentiary units and the
probation sector have been trained by Danish security services and intelligence
in the field of radicalization and extremism. Thanks to this, the staff is equipped
with the skills necessary to detect signals indicating a potential hazard in the
environment of their work. The staff is also obliged to provide such information
to security and intelligence services57.
In the Czech Republic, prison services, the police academy and the National
Center Against Organized Crime (NCOZ) have jointly developed the SAIRO pilot
program. It was recognized that there is a need for cooperation to detect radicalization in the prison environment. The created tool has been adapted to the Czech
realities, that is, the aspects related to right-wing and left-wing extremism were
taken into account. The program is based on monitoring the behavior of prisoners
and analyzing and assessing the information obtained. It also makes it possible
to share this information between penitentiary units and appropriate services that
take care of the security of the state58.
Information exchange between penitentiary units and security services also
functions in Germany. However, the impact is put on the restrictions resulting
from the EU Directive 2016/68059 concerning, among other things, the processing of personal data by competent authorities to prevent crimes. An important
element is the requirement to disclose data exchange with security authorities,
which means that cooperation in this area will take place under greater rigor.
P.P. Hernandez, op.cit., p. 20.
M. Molenkamp, L. Wouterse, op.cit., p. 6.
57
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Also in German law there are four principles affecting for the exchange of information. This is the principle of the purposefulness of collecting, processing and
use of data. This rule prevents automatic data transfer. Information obtained for
a specific need may be used in new circumstances of the same rank and made
available in justified cases, which is the second principle. Another rule touches
on the problem of non-compliance of observation which is long-lasting and covers every human movement with human rights. The last principle is that the
exchange of information must serve a particularly important public interest. In
fact, however, information exchange comes quite easy, but not automatically. It
is also important to be able to recognize prisoners’ real security threats so that
inadequate procedures are not initiated60.
As Damian Szlachter points out, one of the pillars of effective counter-terrorism actions of a given state is having intelligence agents inside a radical extremist organization whose task is to obtain advance information61. In the context
of penitentiary units, at least in the Polish prison reality, preventive actions are
possible only in the case of proper identification of the prisoner’s environment
carried out as part of precautionary activities. According to the analysis of the
experience of other countries, the information gained during these activities may
be useful also for other services.

Personal security in Polish penitentiary units
Security concerns many dimensions of reality. Based on the elementary, dictionary meaning of the term, security can be defined as a state of non-threat, and
in the context of the functioning of the state, it is “all conditions and institutions
protecting the state and citizens” 62. Security depending on the context can be
differently defined. Etymologically, the term security (sine cura) means a state
free of fear. It concerns disposition of knowledge and trust in the predictability of
events in the future, confirming the objective order of social life63. Janusz Świniarski notes that one of the possible divisions of security is the distinction of personal
safety and structural security. The safety of prisoners staying in penitentiary units

M. Molenkamp, L. Wouterse, op.cit., p. 2-3.
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terrorism. Coordination of anti-terrorism actions. Conference materials [Przeciwdziałanie terroryzmowi.
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can be understood in the category of personnel and structural security. In this
approach, it is presented by the authors of the article. Structural security is both
an ambiguous and a somewhat “vague” concept, as well as a concept that often
means different phenomena of different “polarities”.
In 1993 Ryszard Rosa pointed to phenomena that were termed “personal safety”
(“security of the person”) and “structural security” (“security of social structures”),
where “social structures” are identified with “social institutions” 64. As Jan Maciejewski points out, personal safety is about providing a person with such conditions
of existence that will enable him to achieve his own fulfillment. The structural security concerns the institutional and organizational aspect of social life in various
dimensions (international, regional, state and local). The essence of structural security is to direct the activities of the institution in a way to ensure personal safety.
In the context of the topic of the study, it is worth emphasizing the unique
role in ensuring structural, and thus personal security of the disposable groups65.
One of them is the Prison Service66. The structure that closely cooperates with
the Prison Service is the probation service, which also affects the sense of safety
of those under their care. Witold Mazurek in the book “Guardian in shaping the
safety of children and youth” proposes the introduction of the concept of “safety
of children and youth”, which he describes as: “Safe state of existence of children
and young people in the time and space of nature and culture, and in all social
circles, enabling to satisfy their various life needs and comprehensive personality
development, provided to them by all social structures by protecting and defending
both life and health and property and dignity of children and adolescents from the
prenatal period, as well as all the rights of the child, which is guaranteed by the
interpretation of the law, against any possible threats to this state of existence.” 67
Referring to the above definition and considering the issue of this study, the
authors propose the introduction of the term “security of prisoners in penitentiary
units”, which they define as: “Safe state of existence of prisoners in penitentiary
units enabling them to meet their various life needs, provided to them by the
structures of the Prison Service and entities cooperating with the Service, protecting and defending both life and health and property and dignity of prisoners
during a stay in a penitentiary unit, which is guaranteed the interpretation of the
law, against all possible threats to this state of existence.” The definition limits
the range of the Prison Service’s influence to the spacetime, which consists of
a penitentiary unit and the period of stay of the inmate in it.
R.Rosa, Philosophy of personal and structural security [Filozofia bezpieczeństwa personalnego i
strukturalnego], Warsaw 1993.
65
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The definition takes into account the structural aspect, that is, it indicates
the Prison Service as a structure responsible for the safety of prisoners. However,
the definition also includes the phrase “and entities cooperating with it”, which
means an indication of a number of institutions (including courts, prosecutors,
law enforcement agencies, probation service) that work with the Prison Service in
various areas, including in the area of prisoners’

security. The above indicates that
the Prison Service in Poland is not and cannot be alone in ensuring the safety of
prisoners, which is important in the context of the adoption of radical attitudes by
inmates. The safety of prisoners is included as a state and as a process, thus emphasizing the need for constant efforts to ensure security. Each new circumstance,
often easy to be underestimated, may have a modifying effect on the decisions of
persons responsible for the safety of prisoners in prison units and imply a number
of activities, often requiring immediate implementation. Thus, preventive activities
have a special place in the process of providing prisoners with security.

Prison Service in the „security” service.
The Prison Service in Poland implements, among others, the following tasks,
formulated in the Act on the Prison Service:
— „ensuring order and security in prisons and detention centers (…)
— conducting penitentiary and rehabilitation interventions for persons sentenced
to deprivation of liberty”68.
The Prison Service prevents the occurrence of events that pose a threat to
security. In accordance with applicable regulations, such events include, among
others: assault on an organizational unit, assault on convoy of the Prison Service,
hostage taking, rebellion, violation of order, escape of an inmate from the organizational unit, suicide of the detainee, assault on an officer or employee, rape
of a prisoner, abuse of prisoners, brawl, beatings, collective illness of prisoners or
disclosure of a prohibited item in the organizational unit or place of employment
of prisoners outside the organizational unit69.
The personal safety of prisoners is provided in various dimensions. The protection of a penitentiary unit is carried out by personnel through the use of:
“protective measures, preventive actions and security activities”70. One of the basic elements related to the provision of personal security is to conduct a persoArticle 2.2 point 1,2,6 of the Act of 9 April 2010 on the Prison Service (Journal of Laws of 2010
No. 79, item 523).
69
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70
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nal reconnaissance among prisoners71. Implementation of the diagnosis as part
of preventive activities is the basis for the identification of prisoners exhibiting
radical attitudes. Officers and employees implement the so-called preventive activities aimed at “identifying the prisoners’ environment and their intentions that
undermine order and security” 72. Accurate diagnosis is a difficult task, and at
the same time it is necessary to ensure personal safety in prisons. In accordance
with applicable regulations, recognition is carried out in particular through: “observing behaviors and relationships in the environment of prisoners, recognizing
the structures of criminal subculture and identifying the atmosphere and mood
among prisoners and their intentions that harm the individual’s safety” 73.
Effective diagnosis is conditioned by the professional approach of the staff to
the implementation of preventive activities, including knowledge of the process of
obtaining information and knowledge about the issue that is being researched74.

Inmates’ radicalization – challenge/threat to security
in the Polish penitentiary units?
Unfortunately, it is easier to point to places where radicalization can take
place. As has been discovered, one of the “incubators of radicalization” is undoubtedly a penitentiary unit. Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt note that it is
more difficult to determine who can attempt to make others subject to radicalization, as well as who can become a potential victim of it75. Below, the authors
focused on three issues that in the context of radicalization of prisoners’ attitudes
constitute a challenge for penitentiary units, namely: qualifying prisoners as the
so-called “Dangerous”, improving the competences of the staff and cooperation
with other sectors.
The issues of security and social rehabilitation are regulated, among others,
in the Executive Penal Code (KKW). The key elements in dealing with prisoners
is to place prisoners in cells and classify them. Thus, it is pointed out that, according to KKW, placing the prisoners in a residential cell includes the following:
71
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preventing mutual demoralization, separating the prisoner from detainee arrest,
ensuring order and security, shaping the right atmosphere among prisoners, preventing self-aggression and committing crimes during serving sentences as well
as providing medical, psychological and rehabilitation recommendations and classification decisions in the case of convicts76.
Classification of convicts is carried out “in order to create conditions conducive to individual treatment of convicts, preventing detrimental influences of
demoralized convicts and providing convicts with personal security, choosing the
right system of punishment, category and type of prison and placing convicts inside the prison77.
Code regulations enable effective isolation of an inmate creating a serious
social threat or a serious threat to the safety of a penitentiary unit from other
prisoners. The first set of reasons for the qualification of the detainee in the
above category is in the case of convicts committing a crime, and in the case
of detainees suspected of committing a crime “with a very high degree of social
harmfulness, in particular crimes of:
— assassination on independence or integrity of the Republic of Poland, constitutional system of the state or constitutional organs of the Republic of Poland,
life of the President of the Republic of Poland, unit of the Armed Forces of
the Republic of Poland,
— with particular cruelty,
— taking or holding a hostage or participation in taking a hostage,
— abduction of a ship or aircraft,
— with the use of firearms, explosives or flammable materials”78.
The second set of premises concerns the behavior of the detainee, who can
be classified in this category if “during previous or current deprivation of liberty
the person posed a threat to the security of the prison or detention center in such
a way that the person:
— was an organizer or active participant in a collective incident in a prison or
remand center,
— committed an active assault on a public official or other person employed in
a prison or remand center,
— was the perpetrator of rape, serious health damage or mistreatment of a covict, punished or temporarily arrested,

76
Articles 110§4 and 212a § 1 of the Act of June 6, 1997 – Executive Penal Code, (Journal of
Laws of 1997 No. 90, item 557).
77
Article 82 § 1 Acts of June 6, 1997 – Executive Penal Code, (Journal of Laws of 1997 No. 90,
item 557).
78
Art. 88a§1 item 1, 212a 1 of the Act of June 6, 1997 – Executive Penal Code, (Journal of Laws
of 1997 No. 90, item 557).
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— freed himself or attempted to free himself from a closed penitentiary facility
or detention center, or while being escorted outside a prison or detention
center”79.
The third circumstance is committing or suspicion of a crime in an organized
group or relationship aimed at committing crimes, especially because of its managerial or significant role in a group or relationship80.
The classification of an inmate posing a serious social threat or a serious threat to the safety of a penitentiary unit from the rest of the prisoners imprisoned
by the Penitentiary Commission is of course the first step. The provisions strictly
regulate the treatment of such persons at a later stage of their stay in penitentiary isolation.
In conclusion, one of the methods of preventing negative influences of radical prisoners from others is to isolate them. It should be pointed out that classification of the detainee in accordance with the above guidelines implies a series
of protective measures, which makes it possible to effectively isolate and ensure
safety. However, it is not the only option for isolation. The prison service has
a number of possibilities for both accommodation of prisoners, individually or
with other appropriately selected prisoners or allowing such contact even during
walks. The essence is the proper identification of threats and adaptation to them,
taking into account the rights of the detained activities. Nevertheless, returning to
the qualification of the prisoner as posing a serious social threat, or a serious threat to the safety of the prison, it is worth pointing out that there are no reasons
for such qualification for a person affecting the radicalization of other prisoners.
There are indications that a suspect may be qualified, for example, for committing a crime of high degree of harmfulness with a significant cruelty, taking
a hostage, using firearms, explosives or flammable or participating in an organized criminal group. Intuitively, it can be assumed that radical criminals should
be sought, inter alia, among persons committing such crimes. Also in the second
set regarding the behavior of prisoners during their stay in prison isolation, there
is a record directly allowing the qualification of the prisoner to the discussed category, who were the organizers or active participants of the collective incident.
Undoubtedly, also in this case, intuition suggests that among these people one
should also look for radicalized prisoners.
However, bearing in mind the experience of other European Union countries,
as well as the experience of authors acquired in the penitentiary service and in
the area of state security, it becomes possible to say that prisoners who tend to
have a negative influence on other prisoners by inspiring attitudes and radical beArt. 88a§1 item 2, 212a 1 of the Act of June 6, 1997 – Executive Penal Code, (Journal of Laws
of 1997 No. 90, item 557).
80
Art. 88a§1 item 3, 212a 1 of the Act of June 6, 1997 – Executive Penal Code, (Journal of Laws
of 1997 No. 90, item 557).
79
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haviors (both in during their stay in isolation and after being released), they did
not in any case commit offenses listed above or were organizers or participants
in collective rebellions. M.E. Loftus rightly notes that criminals like predatory animals “go hunting” when the victim does not expect it. In addition, in many cases,
criminals are able to disrupt the perception of their victim as they are skilled in
the art of manipulation.81
Thus, it is pointed out that the cunning of activists who are supposed to radicalize other inmates may rely on not revealing their beliefs. The threats posed
by the spread of extremist ideologies (in the conditions of Polish penitentiary units
not necessarily exclusively related to Islam, but rather to right-wing and left-wing
extremism), may concern both the security of the penitentiary unit and society. In
view of the above, the authors propose that the creation of the possibility of qualifying prisoners who have been proven to spread this type of ideology in prison
as the so-called “Dangerous”. Qualification would be possible if radical behaviors
were added to the second set of premises. The qualification procedure would
require, among other things, specifying the detailed conditions that the detainee
would have to meet, as well as who and in what circumstances he could make
such a decision.
As emphasized in the previous chapter, the effectiveness of the diagnosis depends on the knowledge, skills and competences of the prison staff. Recognition
of the prisoners’ environment, in the context of detecting attitudes and radical behaviors, is undoubtedly a difficult task. In connection with the above, it is worth
paying attention to the emerging need to train penitentiary staff in the field of:
— development of intercultural competences,
— recognition of the symptoms of radicalization and understanding of this process, in the context of the phenomenon of security.
It is worth pointing out that intercultural competences are primarily: the ability to communicate in foreign languages, understanding the behavior of culturally different people, especially in terms of understanding language and cultural
codes. An important element is also the insight into their own culture, history
and tradition, as well as its impact on social communication82. The high level of
intercultural competence results in better efficiency in institutional arrangements
as well as in informal interpersonal relations. Individuals with a high level of
intercultural competence are able to adapt quickly to the conditions of social re81
M. E. Loftus, Developing intuition to detect criminal minds. http://www.crime-safety-security.
com/criminal-minds-intuition.html (downloaded: 2018-04-09).
82
A. Chańko, Education of intercultural competences of the staff of penitentiary institutions in
Poland – the context of work with foreigners in prison isolation [Kształcenie kompetencji międzykulturowych kadry instytucji penitencjarnych w Polsce – kontekst pracy z obcokrajowcami przebywającymi w izolacji więziennej] in:] red. P. Barczyk, A. Barczyk, Psychological and therapeutic context of
environmental work [Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy środowiskowej]. Myslowice 2010,
p. 175.
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Drawing 1. Development of intercultural sensitivity
Source: Monika Chutnik, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków 2007,
s. 121; Bennett Milton J., A Developmental Approach to Training Intercultural Sensitivity,
„International Journal of Intercultural Relations”, nr 10(2), s. 182.

lations, even if they do not know them. They are able to perform tasks in such
conditions and realize the set goals83.
There are many models of intercultural competence. Models were created for
people who settled in other countries. From the point of view of the needs of
penitentiary units, an interesting proposal is the model of Milton Bennett DMIS
(Developmental Model of Intercultural Sensitivity), depicted in the drawing 1.
The model should be treated as a way of individual development, which allows predicting its behavior and making of the development plan. Ethnocentric
phases (the experience of one’s culture as the center of reality) is denial, defense
and minimization.
Denial is the negation of differences between cultures, recognition of one’s
own culture as the only true one. This is accompanied by isolation from other
cultures and aggressive reactions towards a foreign culture. The defense phase
differs in that the individual is aware of cultural differences that one is experiencing as a threat. The phase of minimizing cultural difference involves experiencing
fragments of one’s own culture as universal. The next three, i.e. acceptance, adaptation and integration are ethnocentric phases (own culture experienced in the
context of other cultures). The stage of acceptance of cultural differences allows
83
Monika Chutnik, Culture shock. Causes, consequences, counteracting [Szok kulturowy. Przyczyny,
konsekwencje, przeciwdziałanie]. Kraków 2007, p. 114.
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the individual’s culture to survive as one of many worldviews. Adaptation allows
to experience specific situations from the perspectives of cultures other than your
own. Then, to better communicate with people of different cultures, the unit
expands the range of one’s own behavior. The stage of integration enables a man
to combine the points of view of individual cultures into one system84.
In terms of identifying the symptoms of radicalization and understanding of
this process, it seems appropriate to continue the active participation of representatives of the Prison Service in international trainings, as well as conducting own
training at the national level, in accordance with the examples cited in the article. Extremely useful would be knowledge about radicalization remaining at the
disposal of other services dealing with radicalization and counteracting terrorism.
As Marcin Krzywicki points out, the number of challenges for the safety of
penitentiary units is constantly growing, and methods that have remained unchanged for a long time may turn out to be insufficient. Information gained in
the penitentiary unit can increase the level of security in society, including being
useful for counteracting crime and terrorism85. Thus, the authors of this article
call for consideration to strengthen the cooperation of the Prison Service with
the law enforcement authorities in the exchange of information on counteracting
radicalization. Examples of good practices in Western European countries, presented earlier, are encouraging. It also seems important to adapt the understanding
and approach to radicalization in penitentiary units to Polish realities. The prison
reality of the Polish state is closer to the Czech Republic than to the Netherlands,
Denmark or Germany. However, it is worth emphasizing that it has a number of
conditions, specific to Poland only.

Summary
The article provides a rough analysis of the issues of personal security in penitentiary units in the context of the radicalization of prisoners. The intention of
the authors was the usefulness of the content and signaling that the issue requires
further scientific exploration as well as the attention of practitioners responsible
for the safety of prisoners staying in Polish penitentiary units. Perhaps it is worth
considering to deepen the cooperation of penitentiary units with other services in
84
Monika Chutnik, Culture shock. Causes, consequences, counteracting [Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie]. Kraków 2007, pp. 120-122; Bennett Milton J., A Developmental
Approach to Training Intercultural Sensitivity, “ International Journal of Intercultural Relations”, no.
10(2), p. 182.
85
M. Krzywicki, Theoretical basics of detecting the criminal environment of prisoners [Podstawy
teoretyczne rozpoznania kryminalnego środowiska osób osadzonych], [in:] M. Kozielska, Scientific-methodical review education for safety [Przegląd naukowo-metodyczny edukacja dla bezpieczeństwa],
3/2017 (36), Poznan p. 87.
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the field of counteracting the radicalization of prisoners. Thus, the knowledge of
prison staff gained during preventive activities may be valuable for some services.
An important element observed by the European agencies is the training of prison staff at international and national level, exchange of effective practices and
experiences. The third element, which the authors have particularly noticed, is
the issue of effective isolation of prisoners who are the source of the threat. The
article indicates the necessity to start legislative work that will lead to legal possibilities to increase the range of activities that the Prison Service could undertake
in seeking to prevent the spread of radical attitudes among prisoners detained in
penitentiary isolation.
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Podejście salutogeniczne w resocjalizacji
Przegląd koncepcji
Abstrakt: Podejście salutogeniczne jest jednym z wiodących sposobów myślenia o resocjalizacji. Kładzie nacisk na podmiotowość osób uczestniczących w procesie resocjalizacji.
Nadrzędnym celem interwencji resocjalizacyjnych jest wspomaganie zmian jakie w sposób
naturalny dokonują się w życiu jednostki, koncentrując się na posiadanych przez nią potencjałach. Podejście to znajduje odzwierciedlenie w różnych koncepcjach teoretycznych popartych praktyką jak i postulowanych kierunkach interwencji resocjalizacyjnych. Jest to podejście
znane także w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Celem niniejszego teoretycznego opracowania
było omówienie najważniejszych koncepcji resocjalizacji odwołujących się do tej właśnie perspektywy. Zaprezentowane zostały najbardziej znane i poparte badaniami koncepcje: twórczej resocjalizacji, wieloczynnikowego modelu gotowości sprawców oraz model dobrego życia.
Wspomniane koncepcje dają możliwość niekonwencjonalnego traktowania oddziaływań resocjalizacyjnych, indywidualnego podejścia do każdej osoby wymagającej interwencji resocjalizacyjnych lub terapeutycznych i mogą być inspiracją przy projektowaniu oddziaływań wobec
najtrudniejszych kategorii sprawców przestępstw.
Słowa kluczowe: podejście salutogeniczne, postępowanie ergotropowe, twórcza resocjalizacja, wieloczynnikowy model gotowości sprawcy, model dobrego życia.

Wprowadzenie
W sposobie myślenia o resocjalizacji dominujące są dwa podejścia patogeniczne i salutogeniczne. Patogeniczny model oddziaływań opiera się na diagnozie
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pozwalającej poznać w miarę dokładnie zakres i kategorie czynników, które mogą oddziaływać na jednostkę i wywoływać niepożądane skutki „chorobowe” czyli
przejawy niedostosowania czy bardziej zaawansowanego wykolejenia. Wiodącą
strategią działania jest zatem w tym przypadku koncentrowanie się na zjawisku
przestępczości, ustalanie deficytów, które do takich zachowań przywiodły oraz
dążenie do wyeliminowania, skorygowania destrukcyjnie działających czynników.
Wiele modeli resocjalizacyjnych i terapeutycznych nawiązuje do tego właśnie sposobu myślenia o resocjalizacji. Drugie podejście coraz częściej pojawia się jako
konkurencyjny sposób myślenia o oddziaływaniach resocjalizacyjnych i traktowane
jest w kategoriach nieustannej zmiany nie zaś dualistycznie pojmowanego „stanu organizmu” (zdrowie vs choroba), homeostazy lecz jako stanu dynamicznego,
kontinuum między stanem pożądanym, optymalnym a jego przeciwieństwem. Podstawowym wyznacznikiem oddziaływań nie będzie zatem ustalenie „czynników
patogennych” czyli wszelkich deficytów jednostki, lecz koncentrowanie się na jej
zasobach i potencjałach. Podejście salutogeniczne zmienia perspektywę myślenia
o resocjalizacji, kładąc nacisk na podmiotowość osób uczestniczących w procesie
resocjalizacji. Nadrzędnym celem interwencji resocjalizacyjnych nie staje się bowiem wywołanie pożądanych zmian w zachowaniu u podopiecznego, lecz wspomaganie zmian jakie w sposób naturalny dokonują się w jego życiu, koncentrując
się na posiadanych przez niego potencjałach. Proces zmian w sposób naturalny
dla osoby niedostosowanej, uwzględniający twórcze spożytkowanie jej predyspozycji oraz zasobów zewnętrznych prowadzić ma do porzucenia przez nią przestępczego stylu życia, ale w tempie adekwatnym do jej możliwości. W klasycznym
ujęciu wpływ na proces zmian pozwalających na przywrócenie, podtrzymanie lub
załamanie prawidłowych relacji w społeczeństwie mają między innymi: cechy psychologiczne a w szczególności czynniki poznawcze, intelektualne, cechy osobowościowe, oraz poczucie tożsamości, kontroli i sprawstwa, poczucie uczestnictwa,
zaangażowania i zobowiązania oraz wyuczone strategie radzenia sobie. Drugą
grupę stanowią cechy społeczno – kulturowe, więzi i wsparcie społeczne. Czynniki
te mają zapobiegać przekształcaniu się napięcia w poczucie stresu. Kolejną grupą
są stresory wywołujące stan napięcia i wymagające podjęcia niestandardowych
reakcji adaptacyjnych oraz poczucie koherencji oznaczające ogólne nastawienie
orientacyjne, które wyraża trwałe i dynamiczne przekonanie o przewidywalności
i racjonalności świata i własnego położenia życiowego. Ostatnią kategorię stanowi
styl życia (por. Heszen, Sęk 2007).
Salutogeniczny sposób myślenia o resocjalizacji znajduje coraz częściej odzwierciedlenie w koncepcjach teoretycznych popartych praktyką jak i postulowanych kierunkach interwencji resocjalizacyjnych. W zasadzie w polskiej myśli
resocjalizacyjnej podejście to funkcjonuje od długiego czasu. Odwoływanie się do
mocnych stron jednostki i stymulowanie jej rozwoju wyznacza kierunek w diagnostyce resocjalizacyjnej a co za tym idzie także w podejmowanych oddziaływaniach.
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Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczny. Zasadniczy cel jaki został
sformułowany dotyczy omówienia najważniejszych koncepcji resocjalizacji odwołujących się do perspektywy salutogenicznej w resocjalizacji. W opracowaniu wykorzystano analizę źródeł wtórnych. (por. Rubacha 2016).

Postępowanie ergotropowe w resocjalizacji
Przyjmując znaczenie jak też i ewolucyjność perspektywy salutogenicznej
w polskiej myśli resocjalizacyjnej należy odnieść się w pierwszej kolejności do
opisanego przez Cz. Czapówa postępowania ergotropowego, które obok postępowania etiotropowego i semiotropowego dotyczy zmiany postaw podopiecznych.
Pisząc o postępowaniu etiotropowym (opierającym się na diagnozowaniu deficytów) Cz. Czapów zaznacza, że „nie może ono ograniczać się wyłącznie do eliminowania wzmacnianego karaniem aktywnym […] społecznych źródeł uczenia się
wykolejającego się. Potrzebne jest również organizowanie elementów otoczenia,
które skłaniałyby wychowanka do realizacji konstruktywnych społecznie zadań życiowych” (Czapów 1978, s. 180). Niezbędne zatem staje się „kształtowanie wewnętrznych źródeł uczenia się reedukacyjnego” (Czapów 1978, s. 181). Wśród
czynników kształtujących uczenie się reedukacyjne Czapów wymienia: samokaranie, zasadę linii perspektywicznych oraz uczenie się w warunkach wewnętrznego konfliktu. Szczególną rolę w procesie uczenia się reedukacyjnego zdaje się
odgrywać karanie. Jednak „sama kara zewnętrzna nie prowadzi do ustąpienia
zachowań i niepożądanych nawyków, […] nie powoduje zmiany celów do których
dąży osoba karana i w wielu wypadkach powoduje jedynie zmianę sposobów, za
pomocą których te cele są osiągane” (Cz. Czapów, 1978, s.181). Istnieje zatem
małe prawdopodobieństwo, że podejmując interwencję resocjalizacyjną stworzone
zostaną warunki dające możliwość nieuchronnego i natychmiastowego sankcjonowania niepożądanych zachowań osoby niedostosowanej. Rozwojowi zachowań
destrukcyjnych sprzyjać zatem będzie niesystematyczność stosowania kar powodująca, że to samo zachowanie raz jest karane a raz nagradzane (na skutek braku
sankcji zewnętrznych). Jedyną zatem możliwością jest uczynienie podmiotu reakcji
odpowiedzialnym za wypełnienie funkcji reedukacyjnej, czyli zmotywowanie go do
zachowania się, które nie jest źródłem odpowiednich kar. W ten sposób reakcja
antagonistyczno-destruktywna budzi niezadowolenie z siebie, wyrzuty sumienia
czy lęk a reakcje przeciwstawne budzą zadowolenie ( Czapów 1978, s. 182–183).
Samokaranie jak i samonagradzanie wystąpić może jednak tylko wówczas, gdy
w życiu osoby niedostosowanej pojawią się takie dążenia życiowe, których realizacja wymagać będzie rezygnacji z celów antagonistyczno – destruktywnych
na rzecz konformistycznych, które powinny być atrakcyjne i możliwe do zrealizowania przy respektowaniu przyjętych w społeczeństwie norm (Czapów 1978,
s. 183). Nie można zatem wykluczyć, że zaniechanie destrukcyjnych działań mo(s. 255–271)  257
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że być procesem samoistnym, autoresocjalizacją, czyli porzuceniem aktywności
przestępczej bez ingerencji instytucjonalnej, ale także następstwem świadomie zaprojektowanych złożonych działań resocjalizacyjnych. Warunkiem niezbędnym do
realizacji najbardziej nawet atrakcyjnych celów jest perspektywa sukcesów, które
zapewnią jednostce odpowiednio silne zadowolenie i które uzasadnią podejmowany wysiłek. „Konieczne jest więc wywołanie w życiu osoby resocjalizowanej takiej
satysfakcji by była ona motywacją do zachowań prospołecznych i aby wzmagała
jej siły do przeciwstawiania się dawnym antyspołecznym skłonnościom” (Czapów
1978, s. 183). Jednakże podejmowanie prospołecznych wyzwań nie wyklucza
możliwości pojawienia się ryzyka powrotu do wcześniej realizowanych celów
i destrukcyjnych zachowań. Wywołany w ten sposób konflikt wewnętrzny, będący
zasadniczym elementem tworzenia się hierarchii wartości, nie w każdej sytuacji
będzie sprzyjał wyborom prospołecznych, oczekiwanych rozwiązań. Jedynym konfliktem, który nie grozi wycofaniu się z pola interakcji będzie konflikt „zbliżanie
– zbliżanie” zwłaszcza gdy oba kierunki czynności są skierowane na ten sam
cel, a jednostka musi dokonać wyboru, który do tego celu wiedzie (tzw zbieżny
konflikt zbliżanie-zbliżanie) (Czapów 1978, s. 188). Konflikt tego rodzaju, choć
tak jak każdy konflikt wewnętrzny wiąże się z przykrym napięciem, jest jednak
mniej traumatyczny i tym samym w pracy resocjalizacyjnej bardziej przydatny.
Kluczowym elementem, pozwalającym poradzić sobie z napięciem wywołanym
konfliktem wewnętrznym jest motywacja jednostki. Każde rozwiązanie konfliktu,
które doprowadza do przewagi motywacji nagradzającej niż przeciwstawnej jest
swoistym nagradzaniem konfliktu, które przybliża jednostkę nie do unikania konfliktu, lecz do przeżycia go i rozwiązania (Czapów 1978, s. 190).
Reasumując oddziaływania ergotropowe polegają na wytwarzaniu dążeń konkurencyjnych wobec dążeń antagonistyczno-destruktywnych poprzez odwołanie się
do zainteresowań, wiedzy, umiejętności, zdolności osoby resocjalizowanej, tak by
wywołać u niej względnie trwałą motywację powodującą pozytywny stosunek do
norm prawnych i obyczajowych (Czapów 1978, s. 184). W działaniu ergotropowym zasadniczą rolę reedukacyjną odgrywają kary i nagrody wewnętrzne, które
stają się najważniejszym elementem oddziaływania w sytuacji wywołanego konfliktu wewnętrznego pomiędzy skłonnością do reagowania negatywnego lub negatywnego. W omówionym podejściu ergotropowym eksponowane jest znaczenie
motywacji wewnętrznej jako tej, która może być u jednostki stymulowana, aktywizowana i tym samym warunkuje większą skuteczność podejmowanych interwencji resocjalizacyjnych aniżeli motywacja zewnętrzna często wymuszona podjętymi
wobec jednostki rozwiązaniami formalnymi (na przykład osadzenie w zakładzie
karnym czy umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej).
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Twórcza resocjalizacja
Współczesna myśl resocjalizacyjna coraz częściej odwołuje się do kierunków
oddziaływań, w których centralną ideą staje się odwołanie do potencjałów jednostki, możliwości rozwijania jej zasobów a nie wyłącznie redukowania deficytów
często stających się źródłem zaburzonych zachowań nierzadko inicjujących i ukierunkowujących przebieg kariery przestępczej. Najbardziej znanym przykładem
odwołującym się do wykorzystania potencjałów jednostki w planowaniu pracy
resocjalizacyjnej w obszarze polskiej myśli resocjalizacyjnej jest twórcza resocjalizacja wg koncepcji M. Konopczyńskiego interpretowana jako kreatywna działalność
resocjalizacyjna prowadzona za pomocą opracowanych metod kulturotechnicznych
i metod wspomagających (Konopczyński 2006, s. 20). Jest ona definiowana jako „metodyczne poszukiwanie i rozwijanie potencjalności osób niedostosowanych
społecznie. Jej metody mają za zadanie poszukiwanie i rozwijanie potencjałów
tkwiących w tych osobach, kreowanie nowych kompetencji i umiejętności oraz
stwarzanie perspektyw powstawania akceptowanej kulturowo tożsamości indywidualnej i społecznej osób niedostosowanych (Konopczyński 2006, s. 130). W rozważaniach dotyczących twórczej resocjalizacji zasadniczą rolę odgrywają trzy
zagadnienia określające istotę odziaływań: twórczość, resocjalizacja i tożsamość.
Twórcza resocjalizacja pokazuje, że u podstaw odnowy idei człowieka – szlachetnego, lepszego – leży nadzieja, że w każdej fazie swego życia, w sprzyjających warunkach jest on zdolny przeobrażać się na korzyść. Ogromną rolę odgrywa
w tym wypadku uczestnictwo w kulturze, które daje mu poczucie twórcy lub
odtwórcy (w pozytywnym rozumieniu tego słowa) (Konopczyński 2006, s. 21).
Na uwagę zasługuje interpretacja pojęcia twórcy przedstawiona przez autora koncepcji, rozumiana przez niego jako „przekraczanie granic swojego niedostosowania, niesprawności, społecznej marginalizacji. Tworzyć to dostosowywać świat do
własnych konstruktywnych intencji ulepszania tego co zastane, ale też kreować
innych, pomagać im w stawaniu się lepszymi, mądrzejszymi, dojrzalszymi” (Konopczyński 2006, s. 21). Nadrzędną ideą twórczej resocjalizacji jest uwzględnianie
i stymulowanie w procesie wychowania dążenia każdej jednostki do samorealizacji. Proces ten jest bowiem właściwy każdemu człowiekowi bez względu na
poziom jego przystosowania społecznego. Samorealizacja człowieka ma związek
z twórczością rozumianą jako zdolność do wykorzystywania wszystkich swoich
możliwości do wyzwalania potencjalnych sił osobowości (Konopczyński 2006,
s.45). Przyjmuje się zatem, że osobowość osób niedostosowanych jest zubożona
o te parametry, które ich rówieśnikom poddawanym procesom prawidłowej socjalizacji pozwalają pełnić role społeczne w sposób adekwatny i akceptowany. Działalność resocjalizacyjna zmierzać zatem powinna do kreatywnego uzupełniania
tożsamości nieletnich o nowe parametry (Konopczyński 2006, s.47). Kluczowym
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pojęciem wskazującym na umiejscowienie w podejściu salutogenicznym jest tożsamość podmiotu traktowana jako resocjalizacyjna kategoria zmiany, wyznaczająca
kierunki aktywności pedagogicznej. Tożsamość człowieka zawierająca określone
dyspozycje pozwala regulować relacje społeczne, może być dla niego źródłem satysfakcji, zmartwień lub nawet, co może dotyczyć osób niedostosowanych, piętna
(Konopczyński 2006, s.94). Osoby niedostosowane w procesie socjalizacji zostają wyposażone w ubogie kompetencje społeczne, system wartości i umiejętności rozwiązywania problemów. Oddziaływania resocjalizacyjne koncentrują się na
działaniach modyfikujących sferę i strukturę Ja, w szczególności odnosząc się do
wpływu innych osób. Jest to jedna z możliwości zbudowania i przekazania osobom niedostosowanym konstruktywnych wzorów do naśladowania. W ten sposób
mają oni możliwość porównania się do wzoru (osoby), która imponuje i która
może wywrzeć na osobę niedostosowaną pozytywny wpływ, choć niekoniecznie
wspomnianym wzorem musi być wychowawca czy pedagog. Istotne jest natomiast
by mechanizm wzoru był dla osoby niedostosowanej osiągalny oraz dawał możliwość utożsamiania się ze wzorem i tym samym wyciąganiu wniosków na własny
temat (Konopczyński 2006, s. 100). Zasadniczym celem twórczej resocjalizacji jest
rozwój nowych kompetencji i umiejętności, a w konsekwencji nowych parametrów
tożsamości osób niedostosowanych. Rozwój ten wiąże się także z nabywaniem
nowego sposobu autoprezentacji społecznej, zmierzającej do wywierania innego,
lepszego wrażenia na ludziach z bliższego lub dalszego otoczenia. Osoby niedostosowane w różnych sytuacjach wyciągają niewłaściwe wnioski i prezentują się
w nieadekwatny kontekstowo sposób, który może mieć zarówno charakter konformistyczny jak i antagonistyczny. W pierwszym przypadku, konformistycznego
sposobu autoprezentacji dotyczyć on może podporządkowania się grupie podkulturowej, w drugim antagonistycznym wymiarze odnosić się będzie do braku umiejętności wypełniania w sposób oczekiwany różnych ról społecznych (Konopczyński
2006, s. 112). Twórcza resocjalizacja w zależności od zastosowanych technik
i środków metodycznych umożliwia modyfikowanie istniejącego, powodującego
negatywny wizerunek społeczny osoby niedostosowanej lub kreowanie nowych,
konstruktywnych dla publicznego wizerunku parametrów osobowych. Oba procesy nie występują samoistnie a przeplatają się i uzupełniają tworząc przestrzeń
rozwoju osób niedostosowanych, której istotą jest rozwijanie strukturalnych czynników procesów twórczych (Konopczyński 2006, s. 121). Umiejscowienie omówionej koncepcji w perspektywie salutogenicznej jest uprawnione przede wszystkim
ze względu na to, że resocjalizacja jest w niej traktowana jako proces rozwijania
i kreowania potencjałów nie zaś korygowania deficytów jednostki. Twórcza resocjalizacja traktuje także niedostosowanie nie jako skutek wadliwych postaw, ale
jako przejaw wadliwie ukształtowanej tożsamości, a jej celem jest wykreowanie
nowych parametrów tożsamości za pomocą procesów twórczych a nie korektywna zmiana przekonań, nastawień, reakcji, zachowań czy postaw (Konopczyński
2006, s. 128).
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Przedstawione powyżej podejścia odnoszą się przede wszystkim do resocjalizacji nieletnich wykazujących przejawy niedostosowania społecznego. W przypadku
osób tej kategorii perspektywa osiągnięcia pozytywnych efektów resocjalizacyjnych
koncentruje uwagę wielu specjalistów z zakresu resocjalizacji i tym samym sprzyja rozwojowi różnych koncepcji interwencji resocjalizacyjnej. Nie można jednak
zapominać, że istotnym problemem jest także resocjalizacja osób dorosłych, która
w tym wymiarze zapobiegać ma recydywie i sprzyjać readaptacji społecznej. Kontekst społeczno-polityczny, w jakim odbywa się praca z przestępcami powoduje,
że podejmowane oddziaływania resocjalizacyjne z dużym prawdopodobieństwem
są poddawane bardzo dokładnej analizie skuteczności. Doprowadziło to do opracowania modelu interwencji resocjalizacyjnych wobec sprawców przestępstw powszechnie znanego jako „to, co działa” (w przeciwieństwie do Martinsonowskiego
„nic nie działa”) lub „reagowanie na potrzeby-ryzyko” (lub RNR), oparte w dużej
mierze na pracy Dona Andrewsa i James Bonty. Podejście RNR koncentruje się
wokół zastosowania szeregu podstawowych zasad resocjalizacji i jest przykładem
podejścia związanego z szacowaniem ryzyka. Model ten określa się jako Model
Ryzyka – Potrzeby – Reaktywności. Choć model ten nie może być uznany za jednoznacznie powiązany z analizowanym podejściem salutogenicznym to zawiera
przesłanki wykorzystywane przez zwolenników podmiotowego myślenia o resocjalizacji. Najczęściej przedstawiany jest jako zbiór trzech zasad odnoszących się
do nazwy modelu (zasady ryzyka, potrzeby i zasady responsywności), z których
każda stara się zidentyfikować typ osoby, którą można uznać za odpowiednią do
podjęcia wobec niej inicjatywy resocjalizacyjnej (por. A. Day, S. Casey, T. Ward,
K. Howells, J.Vess, 2010). Zgodnie z powyższymi rozważaniami, projektowanie
i podejmowanie właściwych działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych w stosunku do sprawców przestępstw wymaga uwzględnienia różnych czynników, które kształtują specyfikę ich sytuacji. Sugeruje to na jednoznaczne przypisanie tego
modelu do podejścia salutogenicznego, chociażby z powodu eksponowania przez
autorów czynników ryzyka sprzyjających zachowaniom przestępczym. W kontekście analizowanego problemu warto zwrócić uwagę na trzecią z zasad, czyli
zasadę reaktywności (responsywności) zgodnie z którą rodzaj interwencji korekcyjnych powinien być dostosowany do właściwości, możliwości intelektualnych
i stylu uczenia się sprawcy; powinien także uwzględniać różną motywację skazanych do zmiany i zawierać elementy zmierzające do jej wzbudzania (Day, Casey,
Ward, Howells, Vess 2010). Czynniki te uwzględniają poniżej omówione modele:
Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawcy oraz Model Dobrego Życia.

Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawcy (MORM)
Wspomniany wyżej Model RNR koncentruje się, jak wskazano, wokół zastosowania szeregu podstawowych zasad resocjalizacji sprawców przestępstw, z których
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każda stara się zidentyfikować typ osoby, którą można uznać za odpowiednią do
podjęcia wobec niej inicjatywy resocjalizacyjnej. Być może największy postęp osiągnięto w zakresie oceny ryzyka, istnieje bowiem wiele specjalistycznych narzędzi
zaprojektowanych w celu ułatwienia identyfikacji tych, którzy najprawdopodobniej
ponownie popełnią przestępstwo wykazując tym samym największą skłonność do
recydywy. Przestępczość traktowana może być jako swoista kariera, która przebiega na kształt sinusoidy i w której aktywność przestępcza może przeplatać się
z okresem braku takiej aktywności. Przestępczość może też być postrzegana jako
styl życia. Zmiana przebiegu kariery jak i zmiana stylu życia wymaga między
innymi odpowiedniej siły motywacji i gotowości do zmian. Zasadniczo właśnie
pojęcie gotowości jest traktowane jako kluczowe i oznacza ono „obecność cech
(stanów lub predyspozycji) albo wewnątrz osoby, albo w sytuacji terapeutycznej,
które mogą wspierać zaangażowanie w terapię i które w ten sposób mogą poprawić terapeutyczną zmianę” (Howells, Day 2002, s. 320). Skoro celem interwencji
ma być ograniczenie powrotności do przestępstwa to wysiłek oddziaływań powinien być skierowany na pracę z tymi, którzy są najbardziej skłonni do ponownego popełnienia przestępstwa aniżeli wobec tych, którzy prawdopodobnie nie
powrócą do przestępczej aktywności. Szczególną rolę, zwłaszcza przy określaniu
głównych celów (tj. tych obszarów funkcjonowania sprawcy, które powinny być
uwzględnione w programach rehabilitacyjnych) odgrywają „dynamiczne” czynniki
ryzyka, znane także jako „potrzeby kryminogenne”. Stosunkowo najmniej uwagi
poświęcano reaktywności sprawców. Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawców (MORM) koncentruje się wokół pojęcia „gotowości do udziału w oddziaływaniach resocjalizacyjnych”, który to termin obejmuje wewnętrzne komponenty
responsywności ( motywacja sprawcy, świadomość problemu, emocjonalna zdolność do angażowania się w oddziaływania, cele i tożsamość osobista), a także
te zewnętrzne elementy, które mogą być specyficzne dla środowiska w którym
przebiega proces resocjalizacji (por. Day, Casey, Ward, Howells, Vess 2010, s. 6).
MORM został opracowany w sposób umożliwiający rozróżnienie trzech różnych,
choć powiązanych ze sobą konstruktów: motywacja do udziału w resocjalizacji,
responsywności i gotowości. Konstrukty motywacji i responsywność są konceptualizowane jako nieco węższe niż zakres gotowości. Gotowość wskazuje co jest
potrzebne do pomyślnego wejścia do programu, podczas gdy responsywność skupia uwagę na tym, co może utrudniać zaangażowanie się w terapię lub programy
resocjalizacyjne.
Pojęcie gotowości zostało zdefiniowane jako obecność cech (stanów lub dyspozycji) klienta lub sytuacji terapeutycznej, które prawdopodobnie będą sprzyjać
zaangażowaniu w terapię i w ten sposób prawdopodobnie wzmocnią zainicjowaną zmianę terapeutyczną. W modelu MORM wyróżniamy trzy typy czynników
behawioralnych, które mają wpływ na gotowość. Czynniki te można postrzegać
w perspektywie sekwencji czasowej. Po pierwsze, sprawca musi postrzegać swoje
obecne zachowanie jako problemowe. Po drugie musi szukać pomocy by zacho262  (s. 255–271)
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wanie to zmienić. Po trzecie musi mieć kompetencje, aby uczestniczyć w procesie
terapeutycznym (Ward, Day, Howells, Birgden 2007, s. 650). Modele zmiany zachowania często sugerują, że dana osoba może chcieć (tj. jest zmotywowana), aby
zmienić jakiś aspekt swojego funkcjonowania, ale podchodzi niechętnie do tego
co należy zmienić (Ward, Day, Howells, Birgden 2007, s. 650). Zatem gotowość
do udziału w terapii (w odróżnieniu od gotowości do zmiany) oznacza, że osoba
jest zmotywowana (tj. chce, ma wolę by do niej przystąpić), potrafi odpowiednio
zareagować (tj. uważa, że może), uważa, że program oddziaływań jest odpowiedni i znaczący (tj. może się w niego zaangażować) oraz ma możliwości (tj. jest
w stanie) z powodzeniem wejść do programu oddziaływań (Ward, Day, Howells,
Birgden 2007, s. 650). Termin responsywność jest używany w odniesieniu do
zastosowanego stylu i sposobu interwencji podjętej wobec sprawcy. Reaktywność
może być podzielona na reaktywność wewnętrzną i zewnętrzną. Dla terapeutów
szczególne znaczenie mają czynniki obejmujące reaktywność wewnętrzną bowiem
to do nich należy dopasowanie treści i tempa oddziaływań przy uwzględnieniu
specyficznych cech klienta, takich jak osobowość, funkcje poznawcze, poziom
dojrzałości. Natomiast reaktywność zewnętrzna odnosi się do zakresu ogólnych
i szczegółowych kwestii, takich jak korzystanie z określonych metod i technik.
Odpowiedzialność zewnętrzna obejmuje także cechy osób zaangażowanych w oddziaływania. Motywacja w tym kontekście dotyczy tego, czy ktoś chce rozpocząć
udział w terapii i w jakim stopniu czyni to z własnej woli a nie na skutek zewnętrznych okoliczności (Day, Casey, Ward, Howells, Vess 2010, s. 9 i n.).
Wieloczynnikowy Model Gotowości Przestępców (MORM) wskazuje na przeszkody lub bariery utrudniające osiągnięcie pożądanych efektów oddziaływań resocjalizacyjnych, które mogą tkwić w danej osobie poddawanej oddziaływaniom,
zawierać się w kontekście lub które mogą dotyczyć samej terapii lub środowiska terapeutycznego (Day, Casey, Ward, Howells, Vess 2010, s. 6). Autorzy proponują następującą definicję gotowości do udziału w programach resocjalizacji:
obecność cech (stanów lub dyspozycji) sprawcy lub sytuacja terapeutyczna, która
może sprzyjać zaangażowaniu w terapię a tym samym prawdopodobnie wzmocni
zmianę terapeutyczną (Day, Casey, Ward, Howells, Vess 2010, s. 6). Zgodnie z tą
definicją, gotowość do zmiany uporczywych zachowań przestępczych, wymaga
istnienia określonych warunków wewnętrznych i zewnętrznych w określonym kontekście. Należy zaznaczyć, że niski poziom gotowości może być w równym stopniu
cechą kontekstu terapeutycznego i otoczenia, jak i wewnętrznych cech danej osoby. W celu zwiększenia szans na zaangażowanie się sprawcy w przebieg interwencji resocjalizacyjnej, należy pamiętać o znaczeniu czynników poznawczych, takich
jak oczekiwania i ocena leczenia, motywacja, zewnętrzne wsparcie i odpowiednia
kultura instytucjonalna (Howells, Day 2002).
Wyodrębnione w modelu wewnętrzne czynniki gotowości jednostki lub osoby
obejmują: czynniki poznawcze – wśród których wyróżnia się nastawienia, przekonania i wzorce myślenia, mogące osłabić zaangażowanie w zachowania przestępcze.
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Zgodnie z modelem MORM, wielu przestępców przejawia postawy, przekonania
i sposób myślenia, które zmniejszają ich chęć zaangażowania się w terapię. Istnienie negatywnych postaw i przekonań może skutkować tendencją do postrzegania świata i działań innych osób w negatywnym świetle co wyzwalać może
opór wobec podejmowanych oddziaływań czy terapii. Opór utrudnia osiągnięcie
celów terapeutycznych i sprzyja przedwczesnemu zakończeniu udziału w terapii
lub programie oddziaływań. Stymulującą lub ograniczającą rolę może pełnić także poczucie własnej skuteczności, które jest czynnikiem poznawczym potencjalnie wpływającym na gotowość sprawcy do udziału w terapii. Poczucie własnej
skuteczności wiąże się z samoocena dotyczącą tego, jak dobrze można wykonać
działania, z którymi trzeba się zmierzyć. Bandura i Locke (2003) sugerują, że
postrzeganie własnej skuteczności wiąże się zarówno ze zwiększoną motywacją,
jak i skutecznością oddziaływań. Natomiast niski poziom poczucia własnej skuteczności u sprawców będzie wiązał się ze zdecydowanie niższą skutecznością
podjętych oddziaływań. Kolejnym czynnikiem składającym się na gotowość są
emocje rozpatrywane w trzech aspektach: zdolności do osiągnięcia i doświadczenia
stanów emocjonalnych, zdolności do wyrażania emocji oraz zdolności do refleksji na
temat stanów emocjonalnych. Warunkiem koniecznym przystąpienia do programu
terapeutycznego jest osiągnięcie podstawowego poziomu kontroli emocjonalnej.
W ustalaniu poziomu gotowości sprawcy do udziału w terapii nie można pomijać
roli jaką odgrywają emocje związane z popełnionym przestępstwem, takie jak poczucie winy, wstydu czy wyrzuty sumienia. Jak wskazują autorzy wstyd, bardziej
niż poczucie winy, może być powiązany z innymi zmiennymi psychologicznymi,
które mogą osłabiać gotowość sprawcy. Poczucie wstydu wiąże się z niską empatią, złością, drażliwością, eksternalizacją, obwinianiem innych za negatywne wydarzenia, urazą a nawet z myślami samobójczymi (Ward, Day, Howells, Birgden
2007, s. 654). Następną grupę czynników stanowią czynniki behawioralne, czyli
związane z zachowaniem, które są wymagane dla skutecznego zaangażowania
się w konkretne oddziaływanie. Obejmują one: zdolność (lub jej brak) do dokładnej oceny czyjegoś obecnego zachowania co jest uwarunkowane normami
kulturowymi, umiejętnościami rozpoznania problemu, szukaniem pomocy w przypadku problemów oraz tworzeniem relacji i posiadaniem podstawowych kompetencji społecznych i kognitywnych. Oznacza to, że gotowość do udziału w terapii
jest wyznaczona przekonaniem przestępcy co do tego, że popełniony przez niego
czyn stanowi problem co powoduje podjęcie decyzji o poszukaniu pomocy u innych. Ma on bowiem świadomość, że samodzielnie nie jest w stanie poradzić
sobie z przestępczymi skłonnościami. Podjęcie decyzji o zaniechaniu dalszej przestępczej aktywności jest jednoznacznym wskaźnikiem gotowości do przystąpienia
do terapii (programu resocjalizacyjnego) i chęci poznania strategii i przyswojenia
umiejętności, które pomogą osiągnąć ten cel (Ward, Day, Howells, Birgden 2007,
s. 657). Z kolei czynniki wolicjonalne to zmienne odnoszące się do sformułowania
zamiaru zrealizowania określonego celu oraz opracowania, a następnie wdroże264  (s. 255–271)
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nia planu osiągnięcia tego celu. Motywacja do podjęcia terapii obejmuje zamiar
(tj. wolę) poszukiwania istotnych celów obejmujących także chęć zachowań prospołecznych. Ostatnią grupę stanowią czynniki osobowościowe będące zmiennymi
obejmującymi najważniejsze elementy wartości i przekonań danej osoby. Osobista
tożsamość przestępcy odzwierciedla jego podstawowe wartości i sposób ich urzeczywistniania w określonych kontekstach własnego życia. Wspomniane konteksty
obejmują na przykład pochodzenie, płeć, wykształcenie i wiek. Gotowość polega
zatem na tym, że osobista tożsamość danej osoby musi uwzględniać możliwość
zmiany stylu życia na wolny od przestępstw (i obejmuje możliwość zmiany) oraz
nie opiera się na głębokiej internalizacji wzorów zachowań przestępczych (Ward,
Day, Howells, Birgden 2007, s. 651–662). Istotne dla gotowości będzie to, by
tożsamość danej osoby umożliwiała zmianę w kierunku wymaganym przez oddziaływania resocjalizacyjne. Z kolei gotowość kontekstowa obejmuje czynniki
odnoszące się do okoliczności, w jakich oferowane są programy (nakazane vs dobrowolne, typ popełnionego przestępstwa), ich lokalizację (więzienie, społeczność)
i możliwość udziału (dostępność programu), a także poziom istniejącego wsparcia
interpersonalnego (dostępność życzliwych sprawcy osób, które udzielą mu pomocy
w różnych sytuacjach) oraz dostępność odpowiednich zasobów (jakość programu,
dostępność przeszkolonych i wykwalifikowanych terapeutów, odpowiednia kultura). Zarówno czynniki osobiste jak i kontekstowe tworzą kompilację pozwalającą określić prawdopodobieństwo, czy dana osoba będzie gotowa do skorzystania
z programu oddziaływań (Day, Casey, Ward, Howells, Vess 2010, s. 7, 8).
Drugą grupę czynników sprzyjających gotowości stanowią warunki zewnętrzne, do których zaliczono: okoliczności odnoszące się do osobistej sytuacji przestępcy
i stopnia w jakim ułatwia ona zaangażowanie w terapię. Najważniejszą kwestią
jest ustalenie czy udział w terapii ma charakter dobrowolny czy przymusowy,
lokalizacja, czyli ustalenie czy podjęte oddziaływania resocjalizacyjne lub terapeutyczne mają miejsce w placówce penitencjarnej czy w warunkach wolnościowych
(co ułatwia kontakty z osobami bliskimi) oraz możliwości, czyli czynniki odnoszące się do dostępności terapii i programów w ramach instytucji, w której znajduje
się przestępca. Z możliwościami powiązane mogą być zasoby, czyli czynniki odnoszące się do zakresu realizacji programów terapeutycznych a obejmujące dwa
istotne elementy: obecność wykwalifikowanego i wyszkolonego personelu, od którego
wymaga się posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami prezentującymi oraz zasoby fizyczne konieczne do przeprowadzenia programu.
Znaczącym elementem określającym możliwości jest wsparcie. Pod tym pojęciem
należy rozumieć działania osób, które dobrze życzą przestępcy i mogą pomóc mu
w przezwyciężaniu problemów. Znaczenie może mieć w tym przypadku: obecność
i aktywność pracowników penitencjarnych, kuratorów, duszpasterzy zachęcających
przestępcę do uczestnictwa w konkretnym programie czy zachęcających do kontynuowania terapii w chwilach zwątpienia. Ostatnim czynnikiem wymagającym
uwzględnienia jest rodzaj programu i jego koordynacja. Jeśli decyzja o szukaniu
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profesjonalnej pomocy została już podjęta, przestępca musi uznać, że wskazany
program jest właściwym sposobem otrzymania tejże pomocy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zazwyczaj pochodzi z trzech głównych źródeł: wsparcia nieformalnego (np. rodzina, przyjaciele i duchowni), usług „dodatkowych” (w tym
opieka medyczna) i formalne wsparcie ze strony instytucji penitencjarnej (psychiatrzy, psycholodzy, wychowawcy). W efekcie sprawca jest gotów do pracy nad
konkretnym problemem, z określonym terapeutą w ramach dostępnego programu
(Ward, Day, Howells, Birgden 2007, s. 662–665).
Programy resocjalizacyjne, które zostały odpowiednio zaprojektowanych i zrealizowane oraz ukierunkowane na potrzeby kryminogenne mogą prowadzić do
redukcji kryminogennych potrzeb i tym samym powodować obniżenie poziomu
ryzyka powrotności do przestępstwa. Opisywany model uwzględnia nie tylko gotowość danej osoby do udziału w programie, ale także wskazuje możliwość zmiany
zachowania (w sensie ogólnym); wyeliminowania konkretnych problemów poprzez zastosowanie specyficznych metod (np. terapii poznawczo-behawioralnej) na
określony czas. Gotowość do udziału w programach resocjalizacyjnych wymaga od
sprawców przestępstw nie tylko uznania, że popełniony przez nich czyn jest problemem, ale muszą także podjąć decyzję o szukaniu pomocy u innych. Sugeruje to
przekonanie, że oni sami nie są w stanie się powstrzymać lub zredukować swoich
destrukcyjnych zachowań bez profesjonalnej pomocy. Decyzja sprawcy podejmującego prawdziwe zobowiązanie by powstrzymać się od ponownego przestępstwa
otwiera drogę do działań umożliwiających mu przyswojenie odpowiednich umiejętności oraz wypracowanie strategii, które pozwolą osiągnąć ten cel. Na decyzję o szukaniu pomocy mogą również wpływać zróżnicowane czynniki, takie jak
rodzaj dostępnych świadczeń pomocowych, postawy lub przekonania na temat
tych działań, przekonania na temat znaczenia prywatności i autonomii lub prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. Zakres, w jakim określone zachowanie
jest identyfikowane jako problem, częściowo wynika z zasad i norm kulturowych
odnoszących się do tego, co jest akceptowalne lub odpowiednie (na przykład kobiety mają generalnie bardziej pozytywne nastawienie do poszukiwania pomocy
niż mężczyźni) oraz od środowisk, w których pewne rodzaje przestępstw mogą
być uważane za zachowania normatywne. W takich sytuacjach istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dana osoba uznała swoje przestępstwo za problematyczne.
Również inne czynniki kontekstowe, takie jak ubóstwo, mogą wpływać na decyzję
o uznaniu określonego zachowania za problematyczne lub nie. Przeszkodą może
być również sytuacja „fałszywej” gotowości, oznaczająca, że przestępca może być
gotowy do pracy nad konkretnym problemem, ale niekoniecznie będzie to ten
sam problem, który terapeuta uważa za istotny (por. Day, Casey, Ward, Howells,
Vess 2010, s. 8).
Wszystkie czynniki obejmujące gotowości wewnętrznej i zewnętrznej zidentyfikowane w modelu MORM mają bezpośredni związek z późniejszym zaangażowaniem w terapię i jej skuteczność. Sprawcy przestępstw, którzy wykazują gotowość
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do udziału w oddziaływaniach resocjalizacyjnych aktywnie zaangażują się w nie,
co uwidacznia się we wskaźnikach frekwencji, uczestnictwa i ukończenia programu. Reasumując można stwierdzić, że cechy najbardziej powiązane z gotowością obejmują trzy obszary: poznawcze, afektywne i behawioralne. W obszarze
poznawczym największą rolę w ocenie gotowości odgrywa stopień rozpoznania
problemu i decyzja o konieczności poszukania pomocy a także przekonanie co do
adekwatności oferowanych programów. W zakresie afektywnym jako potencjalne
symptomy gotowości rolę odgrywają uczucia lęku, depresji, poczucia winy lub wyrzuty sumienia, a w obszarze behawioralnym znaczenie mają dostęp do wsparcia
społecznego i zdolność do funkcjonowania w grupie. Zatem możliwości podniesienia gotowości do udziału w oddziaływaniach zależeć będą od stopnia w jakim wspomniane czynniki stanowić będą przeszkodę w pełnym zaangażowaniu
się w terapię lub oddziaływania resocjalizacyjne. Zasadniczym problemem zawsze
będzie niska motywacja i to od podniesienia jej poziomu należałoby rozpocząć
proces interwencji resocjalizacyjnej. Model MORM, jak sugerują autorzy, wyznacza
ramy, dzięki którym można zbadać i zmodyfikować poszczególne czynniki związane z gotowością i zaplanować i skoordynować skuteczną strategię oddziaływań
dostosowując metody do szczególnych potrzeb sprawców przestępstw (Ward, Day,
Howells, Birgden 2007).

Model dobrego życia (Good Life Model)
Przykładem kolejnego podejścia salutogenicznego w resocjalizacji odwołującego się do potencjałów jednostki, możliwości rozwijania jej zasobów a nie
podkreślaniu psychospołecznych deficytów jest także Good Life Model. Został
opracowany jako alternatywne rozwiązanie teoretyczne, które zachowując zalety
tradycyjnych podejść wobec interwencji resocjalizacyjnej jednocześnie podkreśla
aktywne zaangażowanie uczestników procesu resocjalizacji w kształtowaniu zachowań prospołecznych i zaniechaniu aktywności przestępczej (Willis, Ward 2013,
s. 306). Zasadniczym celem podejmowanych interwencji jest wyposażenie podopiecznych w zasoby zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, które pozwolą na
kształtowanie idei „dobrego życia” w zgodzie z oczekiwaniami zarówno społecznymi jak i osobistymi. Jednym z głównych założeń modelu jest przekonanie, że człowiek z natury jest skłonny do poszukiwania określonych rodzajów doświadczeń
i dóbr oraz że odczuwa wysoki poziom dobrego samopoczucia, jeżeli te dobra
znajdzie. Zgodnie z tym modelem zachowania przestępcze powstają, gdy jednostka nie ma wewnętrznych lub zewnętrznych zasobów do osiągania swoich celów
w prospołeczny sposób. Zakłada się, że problemy przestępcze i psychologiczne są
bezpośrednią konsekwencją złych prób osiągania znaczących dla jednostki dóbr
(Willis, Ward 2013, s. 308). Model GLM stanowi próbę rozwinięcia wspomnianego
wcześniej modelu RNR opracowanego przez D.A. Andrewsa i J. Bonty. Model RNR
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jest przykładem podejścia związanego z szacowaniem ryzyka. Najczęściej przedstawiany jest jako zbiór trzech zasad odnoszących się do nazwy modelu (Andrews,
Bonta 2006; Bonta, Andrews 2010). Podstawowym założeniem modelu jest przekonanie, że sprawcy przestępstw ulegają różnego rodzaju czynnikom kształtującym
ich sytuację i sprzyjającym powrotności do przestępstwa. Zatem podstawowym
celem resocjalizacji opartym na RNR jest zmniejszenie ryzyka recydywy przez redukowanie czynników ryzyka określanych jako dynamiczne czynniki ryzyka (Ward
Heffernan 2017). Czynniki te mają charakter zmienny i mogą przyjmować zróżnicowany wymiar u różnych kategorii sprawców obejmując między innymi postawy
antyspołeczne, niską samoocenę, historię wiktymizacji, poziom samoregulacji i inne (Andrews, Bonta 2006; Hanson, Morton-Bourgon 2005). Ich przeciwieństwem
są potrzeby niekryminogenne traktowane jako zasoby, na których rozwijanie ukierunkowana winna być interwencja resocjalizacyjna. Do tej kategorii zalicza się
przykładowo: umiejętność radzenia sobie z problemami, zaangażowanie w pracę,
utrzymywanie trzeźwości, ponadto samokontrolę, wewnętrzne poczucie kontroli,
warunki życiowe, realistyczne cele życiowe, inteligencję i radzenie sobie z problemami (Ward, Heffernen 2017).
W koncepcji GLM czynniki ryzyka (DRF) są traktowane jako bariery wewnętrzne lub zewnętrzne utrudniające prawidłowe funkcjonowanie zatem cały
wysiłek resocjalizacyjny powinien być ukierunkowany nie na ich eliminowanie,
ale na rozwijanie mocnych stron osoby (Ward, Maruna 2007).
Porzucenie zachowań przestępczych jest zatem możliwe, gdy wyposaży się
te jednostki w wiedzę, umiejętności, zasoby i szansę do prowadzenia „dobrego
życia”, które będą uwzględniały ich preferencje, zainteresowania i wartości. Zasadniczym celem resocjalizacji jest umożliwienie osobie stworzenia planu życia obejmującego sposoby skutecznego zdobywania podstawowych dóbr bez krzywdzenia
innych. Nie chodzi tu tylko o zmniejszanie czynników ryzyka, ale całościową rekonstrukcję tożsamości jednostki. Podejście to wymaga poznania „mocnych stron”
jednostki, podstawowych dóbr, właściwości środowiska, w którym funkcjonuje
oraz uwzględnienia możliwości jednostki do decydowania o sobie.
Ward i Maruna zaproponowali jedenaście klas dóbr podstawowych obejmujących: (1) życie (w tym zdrowe życie i funkcjonowanie); (2) wiedza; (3) doskonałość w aktywności (zabawie, grze, rozrywce (play)) (4) doskonałość w pracy
(w tym doświadczenie mistrzowskie); (5) doskonałość w działaniu (tj. autonomia
i samokształcenie); (6) spokój wewnętrzny (tj. Uwolnienie od emocjonalnego zamętu i stresu); (7) przyjaźń (w tym związki intymne, romantyczne i rodzinne);
(8) społeczność; (9) duchowość (w szerokim sensie odnajdywania sensu i celu życia); (10) szczęście; i (11) kreatywność (za: Ward, Maruna 2007; Willis,
Ward 2013, s. 308). Ponieważ można założyć, że wszyscy ludzie dążą do tych
samych dóbr to jednak należy mieć na uwadze indywidualne priorytety życiowe
hierarchizujące wspomniane dobra. W związku z tym interwencje resocjalizacyjne
ukierunkowane na powstrzymanie procesu recydywy winny koncentrować się na
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wskazywaniu prospołecznych sposobów osiągnięcia podstawowych dóbr ważnych
z punku widzenia podopiecznego. Zablokowanie dostępu do dóbr podstawowych
bez wskazywania alternatywnych sposobów ich osiągnięcia może doprowadzić do
frustracji, braku umiejętności formułowania celów, a ostatecznie zwiększyć ryzyko
powrotności do zachowań przestępczych (Willis, Ward 2013, s. 308).
Koncepcja GLM zakłada, że ludzie koncentrują się w życiu na realizacji podstawowych wartości budując wokół nich swój plan życiowy. Zachowania przestępcze są wynikiem błędów w tworzeniu planu życiowego oraz podejmowania
bezpośrednich jak i pośrednich działań zmierzających do realizacji podstawowych
dóbr. Działania bezpośrednie oznaczają, że jednostka dąży do zdobycia nieosiągalnych dla niej dóbr podejmując działania przestępcze. Zasadniczą cechą działań
bezpośrednich jest świadome stosowanie nieaprobowanych środków. Natomiast
działania pośrednie mają miejsce wówczas, gdy dana osoba nie ma bezpośredniego zamiaru łamania prawa jednak nie potrafi w sposób społecznie aprobowany
zdobywać istotnych dla niej dóbr (Willis, Ward 2013, s. 308).
Działania resocjalizacyjne formułowane są wspólnie z podopiecznym i przekładane na plan interwencji Good Lives (GL). Interwencje mają na celu uzupełnienie repertuaru sprawności klienta poprzez wzmocnienie jego zdolności do
osiągania wartościowanych dóbr w społecznie akceptowany sposób. Koncepcja
GLM opiera się na zastosowaniu siedmiu modułów ujmowanych w programach
leczenia i terapii różnych kategorii przestępców.
Moduły te obejmują: ustalenie norm terapii, restrukturyzację poznawczą, radzenie sobie z dewiacyjnym pobudzeniem, wpływ na ofiarę i trening empatii,
regulacja wpływu, trening umiejętności społecznych i zapobieganie nawrotom
(Willis, Ward 2013, s. 308 i n.).
Autorzy podkreślają, że większość modułów kojarzy się z nadrzędnymi dobrami podstawowymi, którymi może być na przykład, w zrozumieniu modułu
kognitywnej restrukturyzacji, wiedza, osiągnięta poprzez dostarczenie przestępcom
informacji, w jaki sposób ich myśli, uczucia i działania doprowadziły ich do złamania prawa. Natomiast moduł szkolenia umiejętności społecznych jest związany
z nadrzędnymi dobrami takimi jak przyjaźń czy prospołeczność. Nadrzędne dobra
realizowane za pośrednictwem każdego modułu powinny zostać wyraźnie powiązane z planami “dobrego życia” (GL) poszczególnych klientów indywidualnych
(Willis, Ward 2013, s. 308 i n.). Indywidualny plan GL każdego członka grupy
(w warunkach instytucjonalnych) powinien informować o charakterze planowanych wobec niego interwencji, co oznacza, że niektóre formy oddziaływań – a niewykluczone, że i całe moduły – mogą być nieodpowiednie dla niektórych kategorii
sprawców. Dopasowywanie treści interwencyjnej i intensywności oddziaływań do
indywidualnych planów GL klienta jest najbardziej skuteczne w przypadku terapii grupowej realizowanej w postaci tak zwanych grup ciągłych zamiast grup
zamkniętych (oznacza to, że nowy uczestnik dołącza do grupy w momencie, gdy
inny zostaje zwolniony, co powoduje, że członkowie grupy znajdują się na różnych
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etapach terapii i postępów resocjalizacyjnych). Jednym z elementów indywidulanego plany GL jest także podejmowanie interwencji w celu rozwijania umiejętności tworzenia prospołecznych relacji.
Reasumując GLM stanowi koncepcję resocjalizacyjną, której celem jest wskazanie zakresu celów i wartości leżących u podstaw interwencji resocjalizacyjnych,
nie jest natomiast propozycją konkretnego modelu leczenia. Jej celem jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań dla praktyki resocjalizacyjnej. W istocie funkcjonuje ona jako szeroko pojmowana matryca, którą należy uzupełnić konkretnymi
działaniami bazującymi na określonych teoriach (na przykład poznawczo-behawioralnych) adekwatnych do zamierzonych interwencji (Willis, Ward 2013, s. 312).

Podsumowanie
Przewodnią ideą omówionych nurtów jest eksponowanie przewagi metod
doradczych i terapeutycznych w postępowaniu resocjalizacyjnym nad metodami
represyjnym. Można je traktować jako perspektywę modyfikującą oferowane powszechnie sposoby oddziaływań. W podejściu salutogenicznym eksponowana jest
zmiana metod oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych na takie, które
są lepiej dostosowane do zbiorowości podopiecznych pod względem wymaganego poziomu umiejętności. Elastyczność oddziaływań uwzględniająca właściwości
jednostki pozwala na modyfikowanie elementów strukturalnych przyjętej strategii
oddziaływań (np. rodzaj oddziaływań czy czas trwania) jak i metod oddziaływania. Oddziaływania oparte na takich przesłankach wymagają oczywiście znacznego zaangażowania wychowawców, terapeutów oraz różnorodnych form wsparcia
społecznego. Jednak przynoszą pożądany skutek w resocjalizacji i terapii różnych
kategorii sprawców, w tym także przestępców seksualnych czy sprawców z zaburzeniami psychopatycznymi.

Abstract: The salutogenic approach in social rehabilitation
Concept review.
The salutogenic approach is one of the leading ways of thinking about rehabilitation. It
emphasizes the subjectivity of people participating in the rehabilitation process. The overriding aim of social rehabilitation interventions is to support changes that naturally occur in
an individual’s life, focusing on their potentials. This approach is reflected in various theoretical concepts supported by practice and the postulated directions of social rehabilitation
interventions. This approach is also known in Polish rehabilitation thought. The aim of this
theoretical study was to discuss the most important concepts of social rehabilitation referring
to this perspective. The most famous concepts supported by research were presented: creative rehabilitation, multifactorial offenders readiness model and the model of a good life. The
mentioned concepts give the possibility of unconventional treatment of social rehabilitation
interactions, an individual approach to each person requiring social rehabilitation or thera-
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peutic interventions, and may be an inspiration when designing interactions with the most
difficult categories of offenders.
Key words: salutogenic approach, ergotropic treatment, creative social rehabilitation, multifactorial offender readiness model, good life model.
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Środowisko izolacji więziennej traumą (?)
dla matek z dziećmi. Ujęcie interdyscyplinarne
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.
Józef Ignacy Kraszewski

Abstrakt: Celem artykułu jest próba teoretycznego określenia wpływu środowiska więziennego na kobiety z małymi dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, ukazanie interdyscyplinarne problemu, na podłożu instytucji totalnej jaką jest zakład karny, w kontekście
wpływu tego zjawiska na dorosłe życie dziecka, wychowującego się (nawet przez pierwsze
3 lata swego życia) w izolacji więziennej. Autorowi publikacji prześwieca przekonanie, że przeszłość biograficzna więziennych matek istotnie wpływa na ich teraźniejszość, a przebywanie
skazanych kobiet-matek i ich dzieci w warunkach izolacji penitencjarnej silnie determinuje ich
przyszłość. Powraca pytanie o sens oddziaływań prowadzonych w warunkach penitencjarnych.
Fundamentem kształtowania się poczucia sprawczości człowieka jest pierwotne środowisko
życia – w tym w głównej mierze zależność i więzi emocjonalne pomiędzy matką a dzieckiem.
Zdobyte poczucie bezpieczeństwa dziecko zachowuje na całe życie. Wydaje się niestety, że
kobiety-matki przebywające w zakładzie karnym w pierwszej kolejności są skazanymi, następnie pełnią funkcje macierzyńskie.
Autor nie do końca odpowiada, Czy więzienie jest traumaztyzujące dla matki z dzieckiem?,
pokazując argumenty, pozostawiając odpowiedź „Czytelnikowi” i pole do przyszłych badań.
Słowa kluczowe: izolacja więzienna, matka, dziecko, resocjalizacja, trauma
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest próba teoretycznego określenia wpływu środowiska więziennego na kobiety z małymi dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, ukazanie interdyscyplinarne problemu, na podłożu instytucji totalnej jaką
jest zakład karny, w kontekście wpływu tego zjawiska na dorosłe życie dziecka
wychowującego się (przez pierwsze 3 lata) w izolacji więziennej. Niewątpliwie
istotnym problemem jest sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej. W literaturze fachowej można znaleźć niewiele opracowań na ten temat. Wśród osób
odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych przebywają zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zdaniem Brunona Hołysta, „różnica płci ma duży
wpływ na rodzaj, częstotliwość i charakter popełnionych przestępstw” (Machel
2006, s. 214). Skazane nie stanowią bardzo licznej grupy w jednostkach penitencjarnych. 31 grudnia 2019 r. w zakładach karnych odbywało karę pozbawienia wolności (skazani i ukarani1) 65 610 osób (SW, 2019), w tym 3 200 kobiet
tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Stanowiły one 4,9% ogółu
populacji skazanych ogółem. Międzynarodowe statystyki potwierdzają, że na całym świecie liczba przestępstw popełnianych przez mężczyzn znacznie przewyższa
liczbę przestępstw kobiet (Toroń-Fórmanek, 2020, s. 10).
Metodologią zastosowaną przy pisaniu przedmiotowej publikacji stało się
przeprowadzenie krytycznej analizy literatury, przy wykorzystaniu własnego dorobku naukowego i innych dokumentów, w tym dostępnych zasobów internetowych oraz własnego doświadczenia w wieloletniej pracy z osobami pozbawionymi
wolności.

Macierzyństwo
Macierzyństwo – w ciągu ostatnich dwóch–trzech dekadach stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym m.in.: psychologii,
socjologii, antropologii kultury, a także pedagogiki. W ramach podejmowanych
badań nad macierzyństwem wyodrębnia się cztery powiązane ze sobą nurty badawcze, do których zalicza się: macierzyństwo jako instytucję, macierzyństwo jako
doświadczenie zarówno podmiotowe jak i społeczne, macierzyńska podmiotowość
(tożsamość) i macierzyńska sprawczość (Gawron, 2016, s. 23–24).
Macierzyństwo to znacznie więcej niż samo urodzenie dziecka, to złożony
proces biologiczno-psychologiczno-emocjonalny. Od wieków stanowi nadrzędną
1
Ukarany – to osoba której sądownie orzeczono karę w toku postępowania w sprawach o wykroczenia.
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cechę kobiecości i istotę małżeństwa. Matka pełni swoją rolę przez całe życie
dziecka i wpływa na jego relacje z innymi ludźmi. W ujęciu słownikowo-encyklopedycznym definicja „macierzyństwa” brzmi krótko: „(…) to fakt posiadania
dziecka i bycia matką” (SJP, 2021).
W samym życiu okazuje się, że definicja jest bardziej skomplikowana i szerzej
rozumiana. Macierzyństwo to wzięcie pełnej odpowiedzialności za małego człowieka, to bycie z nim w każdej chwili, pokazanie mu świata i nauczenie życia
w nim. To podzielenie własnego czasu pomiędzy dziecko, a sobą, a na początku
nawet w pełni przekazanie każdej chwili dziecku. Często oznacza to odłożenie –
swego życia oraz planów z nim związanych – na boczny tor. Z macierzyństwem
przychodzi też ciągły niepokój o małego człowieczka. Macierzyństwo to wiele
uczuć pozytywnych, jak i negatywnych. Macierzyństwo to bezustanna praca i dokształcanie się, to ogrom obowiązków, które czasami może matkę przytłaczać.
Macierzyństwo to test zaradności i odporności na stres, ale również to dawka
bezgranicznej i absolutnej miłości, to wielka siła, moc i wiara w siebie. Macierzyństwo staje się obszarem nieustannego rozwoju kobiety.
Macierzyństwo w kulturze Zachodu stanowi niekwestionowaną wartość, zasługującą na szacunek i uznanie, i nie jest tym samym, które przysługuje ojcostwu.
Matka wydając dzieci na świat wychowuje je, ojciec natomiast powinien zapewnić
im pozycję społeczną, wprowadzić w sferę publiczną z „męskimi” wartościami.
Macierzyństwo jest stanem, w którym kobieta doświadcza nadzwyczajnego
uniesienia osobowego, stanu w którym następuje identyfikacja samorealizacji. Nie
jest aktem przypadkowym, jest procesem świadomego przeorganizowania wymiaru fizjologicznego, psychicznego, duchowego i społecznego, poprzez osiągnięcie
holizmu jednostki, w celu przekazania życia i samorealizacji.
Pedagogika jest nauką zajmującą się problematyką różnorodnych zależności,
występujących w procesie wychowania. Stawia np. pytania: „Dlaczego matka może
nie kochać dziecka?” „Czy matka może uciekać się do wymierzania kar cielesnych?”
„Jaki wpływ na losy dorosłych może mieć nierówne traktowanie dzieci?” „Jaki może
mieć wpływ nieinteresowanie się dziećmi?”. Odpowiedzi są trudne i złożone. Warto
jednak sięgnąć głębiej, aby poznać istotę problemu.
Zadaniem rodziców jest aktywne uczestniczenie w procesie wychowania
dziecka, aby móc wpływać pozytywnie na jego rozwój. Bardzo ważna jest skala
uczuć, jaką ojciec i matka przejawiają w rodzinie. Postawa uczuciowa w interakcjach ojciec–matka, ojciec–dziecko, matka–dziecko i z innymi członkami rodziny
w szczególny sposób udziela się dziecku. Matka jest odpowiedzialna za utrwalanie
wzorca naprzemiennych reakcji, dając dziecku szanse na poznanie zasad przebiegu
kontaktów.
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Zakłady karne dla matki z dzieckiem
Ustawodawca rozróżnił specyfikę izolacji mężczyzn i kobiet tylko w przypadku kobiet ciężarnych oraz sprawujących opiekę nad małymi dziećmi (w Polsce jest
to praktykowane w dwóch zakładach karnych, gdzie osadzona przebywa z dzieckiem w wieku do lat trzech).
Dawniej kobiety nie odbywały kary pozbawienia wolności w osobnych zakładach karnych, lecz w tych samych placówkach co mężczyźni, tylko na specjalnie wydzielonych oddziałach. Dzisiaj kieruje się je do wyodrębnionych dla
nich instytucji, w których nie przebywają skazani mężczyźni. Kobiety są osadzane w zakładach typu półotwartego, pod warunkiem, że względy bezpieczeństwa
oraz stopień demoralizacji nie przemawiają za umieszczeniem w innym zakładzie.
Szczególny sposób traktowania kobiet w zakładach karnych związany jest także
z macierzyństwem. Przebywanie dziecka wraz z matką w zakładzie karnym jest
zgodne z Deklaracją praw dziecka (dziecko ma prawo do opieki macierzyńskiej
i życia rodzinnego) (Klafkowski, 1979, s. 283; Deklaracja Praw Dziecka). W Polsce
funkcjonują dwa zakłady przeznaczone dla skazanych matek i ich dzieci: Zakład
Karny nr 1 w Grudziądzu (gdzie mieści się szpitalny oddział położniczo-ginekologiczny – jedyny taki w Polsce – i dom małego dziecka) oraz Zakład Karny
w Krzywańcu (na terenie którego jest zlokalizowany dom matki i dziecka) (TorońFórmanek 2020, s. 97).

Środowisko więzienne kobiet
Andrzej Bałandynowicz jest zdania, że „penitencjarne instytucje izolacyjne
ograniczają w znacznym stopniu bądź całkowicie uniemożliwiają zaspokajanie
fizycznych potrzeb człowieka, krępując w ten sposób funkcjonowanie jednostek poddanych krańcowej pejoratywnej izolacji” (Bałandynowicz 2019, s. 199).
W przypadku kary pozbawienia wolności mamy do czynienia z deprywacją2
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Izolacja deprywuje, pozbawiając wielu potrzeb
ludzkich, poczynając od wielu potrzeb wiscerogennych,3 poprzez potrzeby psychogenne, aż do występujących z całą oczywistością ograniczeń w zakresie realizacji
potrzeb psychospołecznych. Deprywacja poza wyzwoleniem typowego dla stanu
niezaspokojonych potrzeb mechanizmu frustracji (agresji), wywołuje również negatywne, w sensie zdrowia psychicznego, odruchy warunkowe. Wzmaga się po-

2
Deprywacja – psych. «stan wywołany brakiem możliwości zaspokojenia istotnej potrzeby lub popędu albo utratą lub brakiem niezbędnej osoby lub rzeczy» (Bańko, 2014; por. Waligóra, 1984, s. 56).
3 Wiscerogenne – związane z funkcjonowaniem organizmu.
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budliwość reakcji ośrodków popędowo-emocjonalnych i jednocześnie maleje liczba
procesów zachodzących w pozostałych obszarach organizmu (Bałandynowicz,
2019, s. 200). Pozbawienie wolności wzbudza u skazanych poczucie skrzywdzenia
oraz negatywne emocje typu: lęk, smutek, rozpacz, poczucie bezradności, gniew,
nienawiść. Uczucia te powodują sytuacje konfliktowe, niekorzystnie wpływające
na kondycję psychofizyczną osadzonych. Dlatego – zdaniem Mieczysława Cioska
(2003, s. 211) – do środowiska więziennego lepiej przystosowani są przestępcy
wielokrotni (recydywa), bardziej doświadczeni i mający wyuczone już mechanizmy adaptacyjne. Jednak i oni przechodzą przez okres, w którym dominuje tzw.
ochronny lub regresywny typ przystosowania, charakteryzujący się obniżeniem poziomu aspiracji w sytuacji zwiększonych ograniczeń środowiska oraz pogodzeniem
się z istniejącymi warunkami życia (Toroń-Fórmanek 2020, s. 12).
Uwięzienie pozbawia dopływu bodźców sensorycznych, możliwości zindywidualizowanego zaspokajania potrzeb, dostępu do różnorodnych informacji ze
świata zewnętrznego.

Totalność więzienia
Oceniając wpływ odosobnienia na człowieka, nie należy tracić z pola widzenia – na co zwracają uwagę niemal wszyscy autorzy zajmujący się tą problematyką – charakterystycznej cechy kary pozbawienia wolności, którą jest totalne
wkroczenie w sferę wolności jednostki (Bałandynowicz 2002).
Adaptacja do warunków totalnych – zdaniem Ervinga Goffmana (1975) –
może przybrać różne formy:
1. Wycofanie się – odcięcie się od otoczenia, zobojętnienie i koncentracji na sobie. Może prowadzić do przejścia w marzenia i idealizację, do egocentryzmu,
więziennego infantylizmu, a nawet depersonalizacji i autyzmu.
2. Bunt – postać bezkompromisowa, jawna postawa oporu i wrogości wobec
personelu (często w pierwszej fazie uwięzienia) lub/i postać ukrytej niechęci,
znajdującej wyraz w uczestnictwie w podkulturze (obie formy zwykle się ze
sobą łączą).
3. Zadomowienie – taktyka typowa dla recydywistów, wyróżniająca się stworzeniem sobie w zakładzie karnym możliwości swobodnego działania i względnych warunków egzystencji. Dotyczy to najczęściej skazanych odpornych
psychicznie lub/i przyzwyczajonych do warunków więziennych, o przewadze
orientacji poznawczej nad emocjonalną, często są to psychopaci.
4. Konwersja – pozorna uległość wobec służb więziennych, wiążąca się z szukaniem nade wszystko korzystnej dla siebie sytuacji (przykład kapo w obozach
koncentracyjnych).
5. Zimna kalkulacja – kombinacja różnych sposobów adaptacji więziennej, głównie techniki zadomowienia i konwersji, polegające na wykorzystywaniu przez
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skazanego tajemnic, słabostek personelu oraz zwyczajów więźniów w celu
uzyskania oficjalnie zakazanych „bonusów” (Toroń-Fórmanek 2020, s. 12).
Osoba przebywająca w więzieniu z jednej strony „korzysta” z opieki państwa,
z drugiej – musi poddać się reżimowi jednostki totalnej. Nie jest tajemnicą, że
kobiety odbywające karę pozbawienia wolności dużo gorzej niż mężczyźni znoszą
izolację więzienną, tracąc poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o postpenitencjarną perspektywę – najczęściej nie mają dokąd powrócić, bądź warunki życia na
wolności je przerażają. Kobiety bezustannie analizują swoje życie na wolności,
przejawiając niepokój związany z utrzymaniem związku z partnerem, bojąc się
o bezpieczeństwo dzieci, a swoją przyszłość widzą mgliście, nierealnie. Ustawiczna tęsknota prowadzi do stanów podenerwowania, co niekorzystnie wpływa na
klimat społeczny i stosunki interpersonalne w zakładzie karnym (Toroń-Fórmanek
2020, s. 15).

Najważniejsze potrzeby matki i dziecka
Z wielu badań psychopedagogicznych wynika, że dla człowieka najważniejsze
jest potrzeba sprawczości i skuteczności, potrzeba bezpieczeństwa oraz potrzeba
sprawiedliwości. Po analizie wybrane zostały:
— poczucie własnej wartości – potrzeba autonomii, podmiotowości, która rodzi
potrzebę hubrystyczności (dążenia do doskonałości),
— poczucie własnej skuteczności, jako poczucie koherencji – sprawczości (wiedza,
kompetencje, umiejętności, alternatywne wybory, aplastyczność zachowania),
— poczucie bezpieczeństwa – wsparcie, zaufanie, komfort społeczny, różnorodność, inność jako wartość.
Po analizie dostępnej literatury i wielu lat doświadczeń autorowi publikacji towarzyszy mocne przeświadczenie, że przeszłość biograficzna więziennych
matek istotnie wpływa na ich teraźniejszość, natomiast przebywanie skazanych
kobiet-matek i ich dzieci w warunkach izolacji penitencjarnej silnie determinuje
ich przyszłość. W przyszłości zostaną przeprowadzone w tym względzie szersze
badania.
Należy pamiętać, że: „niekorzystne środowisko społeczne, psychiczne i fizyczne zakładu karnego sprzyja rozwojowi braku poczucia bezpieczeństwa, lęku, cynizmu, wrogości i wyobcowania, zamiast prowadzić do rozwoju, akceptacji życia
i poczucia jego sensu. (…) Powraca pytanie o sens oddziaływań prowadzonych
w warunkach penitencjarnych, w których zamiast przemian osobowościowych dochodzi raczej do postępującej degradacji psychiki oraz życia izolowanego człowieka” (Jaworska 2016, s. 48).
W ostatnich latach kryzys resocjalizacji penitencjarnej – jak się wydaje – jest
udziałem większości (a może nawet i wszystkich) społeczeństw, które kierują się
prawami demokracji i humanizmu (Ambrozik, 2009). Druzgocący wpływ więzie278  (s. 273–289)
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nia przejawia się zniszczeniem więzi rodzinnych, zerwaniem kontaktu z przyjaciółmi, czy też zrujnowaniem niezależności ekonomicznej. Izolacja penitencjarna
zmienia nawyki, zainteresowania, emocje, zakłócając naturalny rytm ludzkiego
życia, do którego niezwykle trudno powrócić po opuszczeniu zakładu karnego.
Wydaje się zatem, że sprzyja ona nie tyle resocjalizacji, co autodestrukcji (Bałandynowicz 2015, s. 507, 518 i in.). Więzienie uczy człowieka bezczynności, braku
odpowiedzialności, zabija autonomię i kreatywność, deprecjonuje ludzką godność, upokarza, stygmatyzuje i demoralizuje (Jaworska 2016, s. 48; por. Łuczak
2012, 2016). Jedną z najbardziej oczywistych dolegliwości współczesnego systemu penitencjarnego jest „…pozbawienie człowieka wolności – odizolowanie go,
stwarza liczne sytuacje stresowe przede wszystkim o charakterze deprywacyjnym.
Deprywowana jest potrzeba autonomii osobistej, decydowania o sobie, kontaktu
heteroseksualnego, kontaktu emocjonalnego, następuje deprywacja informacyjna,
deprywacja godności” (Chmielewska 1996, s. 54).
Co więcej, funkcjonowanie osoby w warunkach izolacji więziennej wiąże się
z przeżywaniem przede wszystkim emocji negatywnych, na co mają wpływ zjawiska opisane w literaturze przedmiotu m.in. związane (Wawrzyniak, Chmielewska-Hampel 2009, s. 125–138) z:
1) skłonnością do przemocy i agresji [John Frosch (1983), Brunon Hołyst (2016),
Maciej Szaszkiewicz (1994)],
2) długotrwałym smutkiem i obniżonym nastrojem prowadzącym nierzadko do
depresji [Jan Nelken (1990), Janusz Krzyżowski (2002)],
3) koniecznością odnalezienia swojego miejsca w hierarchii więziennej [Małgorzata Wawrzyniak i Anna Chmielewska (2002), Sławomir Przybyliński (2010)],
4) życiem w ciągłym poczuciu zagrożenia i niemożnością przewidywania sytuacji, skutkującym deprywacją jednej z najważniejszych potrzeb osoby – potrzeby bezpieczeństwa, co w konsekwencji może prowadzić u skazanych do
nasilenia emocji strachu [Sławomir Przybyliński (2010)].
W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie opis trzech wybranych obszarów, które są najbardziej charakterystyczne.

Poczucie własnej wartości
Człowiek, dysponując paletą specyficznych uwarunkowań wewnętrznych – do
których w pierwszej kolejności należy poczucie własnej wartości, jest w stanie
przeciwstawiać się niesprzyjającym okolicznościom życia, a przy odpowiednim poziomie wsparcia zewnętrznego – na trwałe wprowadzać w swoje życie prorozwojowe zmiany (Jaworska, 2016, s. 12).
Długoletnie pozbawienie wolności może wywołać u osób skazanych liczne
skutki alienujące społecznie, co często skutkuje problemami psychicznymi, włącznie z utratą poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych. To wszystko
może doprowadzić do tendencji coraz większego oderwania od społeczeństwa.
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W związku z powyższym skazani (w tym kobiety-matki) powinni mieć dostęp do
gamy czynności, np. pracy połączonej z kształceniem zawodowym, nauki, sportu,
rekreacji, pracy w grupie. Wszyscy powinni mieć sposobność wyboru sposobu spędzania czasu, sprzyjającego poczuciu autonomii, osobistej odpowiedzialności oraz
możność utrzymywania (w miarę możliwości) kontaktów ze światem zewnętrznym (Dąbkiewicz, 2018, s. 463).
Anetta Jaworska jest przekonana, że: „(…) praca wykonywana przez skazanych stosujących mechanizmy obronne w postaci zawyżania samooceny jawnej
oraz mających autentycznie niskie poczucie własnej wartości nie zwiększa ich
dążenia do ekspiacji4” (Jaworska, 2016, s. 229).
W kontekście stawiania sobie celów i odnoszenia sukcesów warto pamiętać,
że każdy człowiek różni się od drugiego w zakresie uznania tego co godne i cenne do osiągnięcia. Poczucie własnej wartości ma znaczenie jedynie w tych dziedzinach życia, które dany człowiek osobiście uznaje za wartościowe [tak np. dla
osoby odbywającej karę pozbawienia wolności (kobiety-matki) może być niebagatelne odniesienie sukcesu w zdobyciu czyjejś miłości (np. dziecka), a nie dążenie
do sukcesu zawodowego czy edukacyjnego]. Ludzie dążą do zachowania poczucia
własnej wartości udowadniając umiejętność w realizacji celów (czasem mogą to
być cele niezgodne z punktem widzenia założeń resocjalizacji – np. bycie dobrym
złodziejem). Wysoka samoocena służy wyznaczaniu i realizowaniu także celów,
których wartość jest wątpliwa (np. posiadanie dużej kasy) lub nawet sprzeczna
z kryteriami oddziaływań penitencjarnych (np. posiadanie większej siły, aby być
mocnym w bójkach). Wysoka samoocena nie musi się w końcu łączyć wyłącznie
z osiąganiem celów adaptacyjnych społecznie (tj. cele zawodowe czy edukacyjne)
(Jaworska, 2016, s. 149).
Poczucie własnej wartości jest także ważne w zakresie wzbudzania wśród
osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych, choć należy zaznaczyć, że
wpływ tego nie stanowi bezpośredniego wkładu w kształtowanie skłonności do
pomagania innym i jest uzależniony od wielu dodatkowych zmiennych (Paulhus, Paulhus, 1992). To wszystko angażuje szerszy wachlarz zachowań i procesów poznawczych, pozwalając tym samym na możliwość odnoszenia sukcesów na
większym obszarze. Człowiek – świadomie lub nieświadomie – dąży do zwiększenia poczucia własnej wartości, unikając to, co je obniża, a podkreślając to, co je
zwiększa. Relacja pomiędzy samooceną, a osiąganymi wynikami (w nauce, pracy)
jest o tyle istotna, że wysokie poczucie własnej wartości dopomaga w znoszeniu
niepowodzeń oraz w powrocie do pełnej równowagi po doznanej porażce (Jaworska, 2016, s. 120, 134, 139 i 140).
Znaczną rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka odgrywa
jakość relacji, jakie zachodzą pomiędzy dzieckiem, a ważnym dla niego dorosłym
– rodzicem (matką).
4

Ekspiacja – «okupienie winy lub grzechów; pokuta, zadośćuczynienie», (Bańko, 2014).
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Poczucie własnej skuteczności, jako poczucie sprawczości
Przekonania człowieka posiadają niezwykłą moc wpływania na to, jak się
on zachowuje i do czego może dojść. Dlaczego niektórzy są pewni sukcesu, a inni
wątpią, że mogą cokolwiek osiągnąć, zwiększając swoją szansę na urzeczywistnienie
porażki? Ludzie różnią się m.in. poczuciem własnej skuteczności. Pytanie tylko:
Skąd czerpać właściwą skuteczność?
Wybitny teoretyk i praktyk Nathaniel Branden definiuje poczucie własnej wartości jako: „(…) wiarę w skuteczność własnego umysłu, w umiejętność myślenia, uczenia się, dokonywania właściwych wyborów, podejmowania właściwych
decyzji, radzenia sobie ze zmianami” (Branden, 1998, s. 238). Albert Bandura natomiast uznaje, że skuteczność odnosi się do przekonania człowieka o jej
„zdolności do organizowania i wykonywania działań niezbędnych do osiągnięcia
określonych celów,” (Bandura, 1997) natomiast wiara ta jest na trwale powiązana z poczuciem sprawczości (koherencji), bowiem im silniejsze poczucie własnej
skuteczności, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie w końcu
brała sprawy „we własne ręce” (Bandura, 1997). Poczucie skuteczności wpływa
na wybory dokonywane przez młodą osobę, co z kolei przekłada się na poczucie
posiadania wpływu na życie własne. Termin ten oznacza umiejętność stawiania
czoła wyzwaniom, narzucanym przez życie. Poczucie własnej skuteczności pozwala zauważyć dorosłemu/nauczycielowi/matce-ojcu, że zadania do realizacji mogą
istnieć jako łatwe bądź trudne, posiadając wpływ na to, co się wykona i na efekt
końcowy działań. W ten sposób każdy dorosły zyskuje poczucie, że wszystko pozostaje w jego rękach, że wychowanie/nauka i (przyszła) skuteczność działania
dziecka/młodego człowieka/dorosłego zmierza w odpowiednią stronę, nie tracąc
z oczu najważniejszego „dobra człowieka” (troski o kształtowanie nawyków i postaw), bo dziecko w tym wszystkim (w całym procesie pedagogicznego rozwoju)
jest najważniejsze.
Można zadać sobie pytanie: kiedy dzieci posiadają poczucie sprawczości, czując,
że dysponują dostateczną kontrolą nad sobą i jednocześnie zaczynają dostrzegać (rozumieć) swój wpływ na ludzi i świat wokół nich? Poczucie sprawczości człowieka
jest związane z wiarą w zdolność dziecka/ucznia do odnoszenia sukcesu (poczucie
skuteczności). Środowisko, które wspiera sprawczość ludzi, oferuje młodym osobom/dzieciom/uczniom możliwość rozwijania ważnych w życiu umiejętności, tj.
krytycznego i kreatywnego myślenia, wytrwałości, niezależności i pewności siebie.
Są to cechy człowieka niezbędne zarówno w procesie wychowania/uczenia się,
jak i rozwoju poczucia własnej skuteczności.
Rodzenie i wychowywanie dzieci uznaje się w zachodniej kulturze za konstytutywne zadanie, powinność i cel życia kobiet, bez względu na czasami przeciwstawne cechy podmiotowe kobiet (Dzwonkowska-Godula, 2016, s. 59). Kobiety/
matki obarczane są odpowiedzialnością za wielowymiarowy rozwój dziecka, im
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też przypisuje się społeczne, „piętnujące etykiety w sytuacjach niepowodzeń edukacyjnych dzieci, czy ujawnianych przez nie zachowań dewiacyjnych” (Matysiak-Błaszczyk, 2020, s. 258).
Fundamentem kształtowania się poczucia sprawczości człowieka jest pierwotne środowisko życia – w tym w głównej mierze zależność i więzi emocjonalne
pomiędzy matką a dzieckiem oraz rodzaj struktury rodzinnej. Do istotnych czynników sprzyjających kształtowaniu się poczucia sprawczości (koherencji) człowieka
należy również świadomość roli własnego wykształcenia, wyuczonych wartości,
tożsamości oraz zdolności do ekspresji i kontroli emocjonalnej. We wszystkich
obszarach, sprzyjających kształtowaniu poczucia koherencji, występują deficyty
u każdego człowieka (w tym również wśród matek) przebywającego w zakładzie
karnym. Znacząca liczba przebywających w zakładach penitencjarnych to jednostki, które wcześniej nie były otoczone właściwą opieką rodzicielską, nienawiązujące
(dzisiaj, ani w przeszłości) głębokich związków emocjonalnych, nieposiadające
i nieceniące wartości wykształcenia, odznaczające się tożsamością dewiacyjną,
swoją ekspresję emocjonalną ograniczające do aktów werbalnej i fizycznej agresji
(Jaworska, 2016, s. 154).
Agata Matysiak-Błaszczyk jest zdania, że: „matki, które wypełniają role macierzyńskie w zakładach karnych, są najczęściej głównymi opiekunkami dzieci, (…)
przyczyniają się do kształtowania obrazu procesu socjalizacji w jego wczesnych fazach, w których pierwotna postać uruchamianej przez nie wobec swojego dziecka
socjalizacji wywiera istotny wpływ na kształtowanie się scenariuszy biograficznych
dzieci w bliższej i dalszej ich perspektywie życiowej. Czynnik ten z powodzeniem
konkuruje w kształtowaniu ich biografii z innymi, tj.: ich podmiotowymi cechami
witalnymi, cechami środowisk ich wzrastania i cechami doświadczanych przez nie
sytuacji społecznych” (Matysiak-Błaszczyk, 2020, s. 255; por. 2016).
Budowanie poczucia własnej wartości dziecka jest zdecydowanie łatwiejsze,
gdy rodzice nie mają problemu z wysokim poziomem samooceny, posiadają właściwy model poczucia własnej skuteczności i szacunku do siebie (Branden, 1998,
s. 185).
Dorośli/rodzice/kobieta-matka wspierają poczucie koherencji (sprawczości)
i skuteczności, wówczas gdy:
— zauważają i zastanawiają się nad możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami młodej osoby, „indywidualizując” proces wychowywania, uczenia się,
— aktywnie potrafią słuchać opinii dzieci, obserwując ich odbiór, ich wątpliwości
perspektyw i dążeń,
— określają im zadania z różnorodnymi wariantami ich rozwiązania,
— oferują możliwość wykazania się inwencją, a nawet podjęcia ryzyka,
— potrafią zweryfikować, kiedy dzieci potrzebują pomocy, a kiedy nie,
— słuchają i reagują na działanie młodej osoby,
— organizują zajęcia w taki sposób, aby dzieci miały okazję do podejmowania
decyzji na temat tego, co i jak zrobią,
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— potrafią wycofać się i zastanowić: „Czy w tej sytuacji muszę decydować za
dzieci?” (Kijek-Kubejko 2021).
Dziecko/młodzieniec/uczeń z wysokim poczuciem sprawczości i skuteczności
potrafi podjąć (od najmłodszych lat) współodpowiedzialność za proces własnej
nauki/wychowania, wówczas gdy jego głos jest słyszalny, a relacje pomiędzy dorosłym a nim stają się twórcze i partnerskie. Społeczność/otoczenie, wspierające
sprawczość jednostki, powinno zaoferować dziecku możliwość rozwinięcia ważnych w życiu umiejętności, tj.: krytycznego i kreatywnego myślenia, wytrwałości,
niezależności i pewności siebie. Umiejętności te są niezbędne zarówno w procesie
uczenia się, jak i rozwoju poczucia własnej skuteczności. Jeśli zależy nauczycielowi/wychowawcy/ /ojcu/matce na rozwoju dziecka w zakresie „poczucia własnej
skuteczności” warto, aby osoba dorosła zrezygnowała z ciągłego poprawiania młodego człowieka na rzecz uważnego jego słuchania i obserwacji. Rad można udzielać, ale tylko wtedy, gdy dorosły zostanie przez dziecko wyraźnie o nie poproszony
lub zauważy on (dorosły), że są one niezbędne. W ten sposób młody człowiek zyskuje poczucie ważności swoich działań, a przy okazji widzi, że w razie potrzeby
otrzyma od dorosłego takie wsparcie, jakiego będzie potrzebować (Kijek-Kubejko
2021). Ważnym i niezbywalnym elementem skuteczności procesu wychowania jest
zbudowanie w wychowankach poczucia sprawstwa i wewnętrznej (samo)kontroli
nad tym, co dotyczy ich samych. Należy pamiętać, że brak przekonania o własnej
skuteczności powoduje u każdego człowieka zredukowane poczucie własnej wartości i powstanie pesymizmu, które są bezpośrednimi implikatorami (następstwem,
konsekwencją) zachowań o charakterze dewiacyjnym (Williams 1992), natomiast
zdaniem Andrzeja Bałandynowicza: „źródło działań moralnych usytuowane jest
wyłącznie w człowieku, gdyż tylko on sam decyduje o swojej wartości i skuteczności wyrażonej poprzez przekonania i odpowiedzialność wobec innych ludzi”
(Bałandynowicz 2019, s. 35).

Poczucie bezpieczeństwa
Tomasz Kalisz i Adam Kwieciński są zdania, że: „przedsięwzięcia związane
z bezpieczeństwem stają się jednym z głównych priorytetów prawa karnego wykonawczego oraz działań administracji penitencjarnej” państwa (Kalisz, Kwieciński
2013, s. 57–58).
Ogólnie znana jest opinia, że kobiety odbywające karę pozbawienia wolności
dużo gorzej od mężczyzn znoszą izolację więzienną, tracąc przy tym poczucie bezpieczeństwa w zakresie postpenitencjarnej perspektywy, bowiem często nie mają
dokąd powrócić, czy też warunki życia na wolności je przerażają (Toroń-Fórmanek, 2020, s. 14). Kobiety cechuje większa, aniżeli mężczyzn emocjonalność na
karę pozbawienia wolności, której często następstwem są głębokie stany apatii
(Rudnik 1970, s. 19). Jak zauważa Agata Matysiak-Błaszczyk, nawet przy założeniu, że skazana kobieta posiada zdolności adaptacyjne (Łukaszewski 2015,)
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a izolacja i związane z nią sytuacje trudne (brak zharmonizowania), są dużym,
niedającym się rozwiązać problemem i: „(…) negatywne oddziaływania izolacji na
psychikę człowieka powodują zakłócenia w sferze świadomości, uczuć, procesów
odejmowania decyzji, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w zachowaniu”
(Matysiak-Błaszczyk 2010, s. 46).
Deprywacja jakiej ulegają kobiety w izolacji więziennej, wywoduje trwałe
szkody w sferze ich myśli, woli, pamięci, co może wywoływać u nich poważne
stany nerwicowe, utrudniające personelowi więziennemu pracę i oddziaływanie
na skazane (Dybalska 2009, s. 39–40). Irena Wesołowska-Krzysztofek jest zdania,
że następuje u skazanych kobiet atrofia5 „potrzeb macierzyńskich matek”, które
w ogóle nie utrzymują kontaktów z swoimi dziećmi lub utrzymują je sporadycznie
(Rudnik 1970, s. 93). Skazane analizując swoje życie na wolności, przejawiają
niepokój związany z utrzymaniem związku z partnerem, boją się o bezpieczeństwo dzieci, a swoją przyszłość widzą mało realnie. Ciągła tęsknota prowadzi do
stanów podenerwowania, co niekorzystnie wpływa na klimat społeczny i stosunki
interpersonalne w zakładzie karnym (Pełka-Sługocka 1969, s. 65).
Pozytywne przekonanie o własnej wartości daje każdemu człowiekowi wzrost
poczucia bezpieczeństwa, co znacznie wpływa na udane funkcjonowanie w społeczeństwie, pozwala przystępniej „iść przez życie”, osiągać założone cele, nie bać
się wyzwań i dysponować świadomością własnej pożyteczności w społeczeństwie
(Szmagaj, 2002, s. 59). Koniecznym staje się wykreowanie stosownej atmosfery,
poprzez zapewnienie dziecku bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz pobudzanie go do różnego rodzaju aktywności.
Zdaniem Bobbe Sommer i Marka Falsteina wspomnienia z dzieciństwa dają człowiek furtkę do późniejszego postrzegania siebie samego. Dziecko, którego
pierwsze wspomnienia wiążą się z poczuciem bezpieczeństwa i radością, zwykle będzie miało bardziej pozytywny własny wizerunek, aniżeli dziecko, któremu
w pamięci utkwiły niepewność i lęk. W ten sposób oddziaływania społeczne składają się na ukształtowanie obrazu samego siebie. Do rozpoczęcia wieku przedszkolnego dziecka najważniejszą rolę w jego życiu odgrywa rodzina, rodzice,
w tym w dużej mierze matka (Sommer, Falstein 1996, s. 95; Skubisz 2018).
Alan Lay McGinnis podkreśla, że sprawą istotną jest właściwa pomoc dziecku/
wychowankowi w odnajdywaniu jego mocnych stron osobowości, charakteru. Zwraca
on uwagę na to, że wychowawca/rodzic powinien starać się odnaleźć zdolności i talenty dziecka, a następnie subtelnie kierować je w tę stronę (McGinnis 1996, s. 73).
Barbara Toroń-Fórmanek pisze, że: „(…) większość osadzonych czuje się bezpiecznie podczas odbywania kary izolacyjnej. Jest tak w głównej mierze dzięki
sumiennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy czuwają nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym tokiem wykonania kary” (Toroń-Fórmanek 2020,

5

Atrofia – «zanik uczuć, cech lub jakichś wartości», (Bańko, 2014).
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s. 166). Natomiast Sławomir Przybyliński podaje, że życie w stałym poczuciu zagrożenia z brakiem przewidywalności sytuacji, skutkuje deprywacją jednej z głównych potrzeb jednostki – potrzeby bezpieczeństwa, w konsekwencji może prowadzić
u skazanych/kobiet-matek do nasilenia emocjonalnego strachu (Przybyliński 2010).
Jarek Żyliński twierdzi, że „potrzeba bezpieczeństwa jest ważna! Maleńkie
dzieci wywołują w nas odruchy opiekuńcze, chęć przytulenia i wielką łagodność.
Natura się nie myli, bo właśnie tego niemowlęta potrzebują od nas najbardziej.
(…) Obecność, bliskość, dotyk, ciepło” (Żyliński 2021) matki – to bodźce świadczące o bezpieczeństwie dziecka. Jeśli nawet w danej chwili dziecko nie wymaga
żadnej czynności ze strony matki, to sama jej obecność jest dla niego rękojmią,
że wszystko jest „na miejscu”, że jest ono bezpieczne. Tak zdobyte poczucie bezpieczeństwa dziecko zachowa na całe życie. Braki w bezpieczeństwu dziecka
w pierwszych latach życia mogą w przyszłości „poskutkować brakiem pewności
siebie, lękliwością, brakiem zaufania do własnych sił i ludzi. (…) Pierwszą i fundamentalną potrzebą dziecka jest poczucie bezpieczeństwa” (Żyliński 2021) szczególnie w pierwszym etapie życia.
W Raporcie Instytutu Matki i Dziecka czytamy m.in.: „na przełomie pierwszego i drugiego roku życia dziecko uczy się chodzić, jest w stanie samodzielnie i coraz szybciej się przemieścić, co umożliwia mu dotarcie do przedmiotów wcześniej
nieosiągalnych. Dzieci w tym wieku nie są w stanie zauważyć i ocenić grożącego
im niebezpieczeństwa” (IMiD 2016). Należy pamiętać, że „im większe poczucie
bezpieczeństwa u dziecka, tym swobodniej będzie ono podejmować pierwsze samodzielne działania” (Żyliński 2021).
Magdalena Teleszewska w swej rozprawie doktorskiej o kondycji psychicznej
kobiet w ciąży, jak również matek karmiących przebywających w zakładach karnych wyraziła się w sposób następujący: „(…) kobiety w ciąży wymagają szczególnej troski oraz ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia psychicznego
i fizycznego [, przez to – przyp. KP] uległ rozszerzeniu zakres korzystania z niektórych praw. Ta grupa skazanych postrzegana jest w sposób szczególny w zakładzie karnym. Wpływ na to ma w głównej mierze odrębność fizjologiczna, a także
psychofizyczna w tym okresie. Należy podkreślić również specyfikę roli, jaką kobieta w ciąży oraz matka pełni” (Teleszewska 2018, s. 98). Wydaje się, że najważniejszym pytaniem cytowanej pracy jest: „Czy zakład karny stwarza warunki
do przebywania w nim matki z dzieckiem?” (Teleszewska 2018, s. 10). Wydaje się
niestety, że kobiety-matki przebywające w zakładzie karnym w pierwszej kolejności są skazanymi, następnie pełnią funkcje macierzyńskie.

Wnioski końcowe
W ramach resocjalizacji, systemu wychowania, macierzyństwa ważnym jest
zbudowanie w człowieku trzech wartości cząstkowych: sprawiedliwości, bezpie(s. 273–289)  285
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czeństwa oraz skuteczności, co powinno wyzwolić zdolność do doznawania i odczuwania radości i szczęścia oraz bólu i cierpienia. Są to ważne słowa, w które
warto się wsłuchać, by uświadomić sobie, co jest ważne w byciu człowiekiem i rodzicem? Wydaje się niestety, że kobiety-matki przebywające w zakładzie karnym
w pierwszej kolejności są skazanymi, następnie pełnią funkcje macierzyńskie. Takie
czynniki, jak kontrola zewnętrzna, izolacja, są w takich warunkach nieuniknione.
Penitencjarne instytucje izolacyjne ograniczają w znacznym stopniu bądź
całkowicie uniemożliwiają zaspokajanie fizycznych potrzeb człowieka. Izolacja
więzienna to czynnik bezpośrednio wpływający na powstawanie stanów nerwicowych, utrudniający wychowawcze oddziaływanie na więźniów, zmniejszający
siłę przystosowania skazanego do życia w środowisku otwartym (Bałandynowicz
2015, s. 178). Izolacja deprywuje jednocześnie rozliczne potrzeby ludzkie. Będąc
immanentną cechą kary pozbawienia wolności, może być uznana za specyficzną
formę sytuacji trudnej. Potrafi ona również spotęgować psychopatologiczne objawy występujące przed skazaniem, bądź wywoływać oznaki, które wcześniej nie
występowały. Samookaleczenia nierzadko stanowią przepustkę do awansu w hierarchii więziennej subkultury, a także pozwalają na egzekwowanie spełniania roszczeń przez innych pozbawionych wolności i personel, co wcześniej mogło nie być
osiągalne. To wszystko staje się przejawem bezradności wobec deprecjacji godności, deprywacji podstawowych potrzeb, czy też degradacji społecznej. Autoagresja
może być ponadto skutkiem stygmatyzacji przez grupę (Bartczak-Praczkowska,
Barwińska-Gojawiczyńska 2004; Pierzchała 2016; Toroń-Fórmanek 2020, s. 13),
„jeżeli na stres nakłada się dodatkowy stres, jest to zjawisko wtórnej dewiacji, głębokiej traumy społecznej. (…)” (Bałandynowicz 2019, s. 464). „(…) Trauma może przekształcić się w stan politraumy i wówczas osoba podejmuje czyny wbrew
własnej woli, szkodząc samej sobie” (Bałandynowicz 2019, s. 465). Należy pamiętać jednak, że pewne problemy są wspólne dla określonych grup i środowisk
społecznych, to jednak każda osoba odbiera je w inny sposób. Pod względem
egzystencjalnym jednostka ludzka jest niepowtarzalna.

Abstract: The environment of prison isolation trauma for mothers
with children. Interdisciplinary approach
The aim of the article is to try to theoretically determine the impact of the prison environment on women with young children, with a particular focus on children, to present an interdisciplinary problem, on the basis of an all-out institution such as a prison, in the context
of the impact of this phenomenon on the adult life of a child raising himself (even for the
first 3 years of his life) in prison isolation. The author of the publication is convinced that
the biographical past of prison mothers significantly affects their present, and the detention
of convicted women mothers and their children in conditions of prison isolation strongly
determines their future. The question of the meaning of the impacts carried out in prison
conditions returns. The foundation for the formation of a sense of human responsibility is the
original environment of life – including, in the main, the relationship and emotional bonds
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between mother and child. The acquired sense of security the child retains for life. Unfortunately, it seems that the mothers women in prison are convicted first, then they perform
maternity functions.
The author does not quite answer, Is prison traumatizing for a mother with a child?, showing
arguments, leaving the answer to the reader and the field for future research.
Key words: prison isolation, mother, child, rehabilitation, trauma.
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Resocjalizacyjny potencjał środowiska szkolnego
w postępowaniu z nieletnimi
Abstrakt: Proces socjalizacji, niezależnie od przyjętej wizji resocjalizacji, zawsze osadzony
jest w kontekście społecznym i środowiskowym, pełni on bowiem funkcję uczestnictwa człowieka w życiu społecznym, zwłaszcza w lokalnej społeczności. Analiza systemu postępowania
z nieletnim wskazuje, że realizacja procedur przewidzianych w u.p.n. uwzględniająca społeczny kontekst jego funkcjonowania prowadzi do modyfikacji dominującego aktualnie modelu
opiekuńczego na rzecz modelu odpowiedzialnego. Jego cechą jest angażowanie sił społecznych i ukierunkowanie działań na wychowywanie nieletniego do odpowiedzialności. Ma to
miejsce nie tyle w strukturach wymiaru sprawiedliwości, ile w lokalnych sieciach uczestnictwa
społecznego, gdzie obserwacja zachowań nieletniego i wczesna diagnoza wskazująca na
zagrożenie niedostosowaniem społecznym, jak i symptomy zaburzeń zachowania pozwalają na odpowiednio wczesnym etapie uruchomić działania prewencyjne. Jednym z podmiotów, ustawowo legitymowanym do wdrażania pracy wychowawczo-profilaktycznej są placówki
oświatowe. Zarówno w obszarze diagnostyki, jak i wdrażania środków oddziaływania na osoby
nieletnie dysponują one merytorycznie przygotowanym personelem, jak i prawnymi narzędziami do implikowania rozmaitych form wychowawczych i terapeutycznych, nie tylko tych
orzeczonych przez sąd rodzinny.
Słowa kluczowe: postępowanie z nieletnim, demoralizacja, zaburzenia zachowania, model
odpowiedzialności, placówka oświatowa.

(s. 291–312)  291

Katarzyna Jadach, Paulina Perska-Gradowska

Wprowadzenie
System resocjalizacji nieletnich stanowi subsystem w ramach szerszego systemu wychowawczego (Kusztal 2017, s. 212), w obrębie którego uruchamiane są
„stosowne działania korekcyjne, podejmowane bądź to w środowiskach naturalnego uczestnictwa społecznego […] bądź w specjalnie do tego powołanych instytucjach resocjalizacyjnych” (Ambrozik 2016, s. 44). Powyższe ujęcie uwzględnia
kryterium układu instytucjonalnego i zgodne jest z wprowadzonym pół wieku
temu podziałem na system resocjalizacji zakładowej oraz podejmowanej w warunkach środowiska otwartego (Czapów, Jedlewski 1971, s. 423, 472).
Proces socjalizacji, niezależnie od przyjętej wizji resocjalizacji, zawsze osadzony jest w kontekście społecznym i środowiskowym, pełni on bowiem funkcję
uczestnictwa człowieka w życiu społecznym, zwłaszcza w lokalnej społeczności
(Michel 2017, s. 226–227). Powyższa myśl wkomponowuje się w podstawowe założenia koncepcji systemu wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego autorstwa
S. Kowalskiego, lokującej resocjalizacyjny potencjał w zasobach, jakimi dysponuje
lokalne środowisko otwarte. Pokładanie nadziei na resocjalizacyjną skuteczność
w fenomenie lokalności koresponduje z koncepcją zaangażowanego i odpowiedzialnego za warunki życia i kondycję społecznego otoczenia społeczeństwa
obywatelskiego. Pedagodzy resocjalizacji podkreślają, że „społeczności lokalne,
wykorzystując własne siły społeczne i posiłkując się wsparciem ze strony odpowiednich służb społecznych, organizacji czy stowarzyszeń, mogą […] skutecznie
przyczynić się do minimalizowania i rozwiązywania nawarstwiających się w nich
problemów społecznych, w tym tych, które dotyczą dzieci i młodzieży” (Michel
2017, s. 223–224).
Akcentowanie potencjału sił społecznych w procesie resocjalizowania osób
nieletnich wybrzmiewa również w Regułach Beijńskich (Wzorcowe Reguły Minimum 1985). Odnosi się do tego punkt mówiący o ograniczeniu interwencji
o charakterze prawnym w stosunku do nieletnich (prymat metod społecznych
w rozwiązywaniu problemów przestępczości nieletnich przed metodami prawnymi) (reguła 1.3-1.4); jak również punkt podkreślający konieczność ograniczenia
procedury sądowej w postępowaniu z osobą nieletnią na rzecz postępowania alternatywnego (diversion), czyli przekazanie sprawy odpowiedniej wspólnocie lub
służbie, która podejmie właściwe oddziaływania względem nieletniego z dużym
prawdopodobieństwem ich powodzenia. Zakłada się przy tym, iż takie działania mają zapobiegać negatywnym następstwom kontaktu nieletniego z wymiarem
sprawiedliwości (reguła 11) (Kobes 2011, s. 278–279).
Mając powyższe na uwadze, powstaje pytanie o ulokowanie w tak pojmowanym systemie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich placówki oświatowej. W niniejszych ustaleniach uwzględniono przede wszystkim proces jurydyzacji, jaki
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współcześnie towarzyszy rozwojowi wychowawczych układów, akcentując prawne
aspekty funkcjonowania każdego z opisywanych systemów (postępowania z nieletnimi oraz oświaty).

Szkoła jako placówka realizująca zadania
wychowawczo-resocjalizacyjne
Twierdzenie, iż placówki oświatowe stanowią kluczowe ogniwo resocjalizacji
osób nieletnich jest konsekwencją pedagogicznych ustaleń dotyczących roli szkoły
w procesie socjalizacji jednostki. Stanowi ona „spoiwo społeczeństwa wychowującego”, dzięki któremu „możliwie jest uwewnętrznianie wartości, jakie reprezentują
szersze grupy dominujące: państwowe, narodowe, zawodowe, religijne czy przez
media” (Znaniecki 2001). Analogicznie, jak czynią to przepisy oświatowe (przykładowo preambuła, art. 1 czy art. 5 PrOświat (Ustawa Prawo Oświatowe 2016),
w obszarze resocjalizacji placówkę oświatową identyfikuje się przez pryzmat realizowanych w jej obrębie celów: dydaktycznego (czyli dostarczania przez szkołę wiedzy, kształcenia umiejętności, zdolności i zainteresowań), wychowawczego
(czyli przekazywania uczniom obowiązujących w społeczeństwie norm i wartości, kształcenia umiejętności współdziałania z innymi ludźmi) oraz opiekuńczego
(czyli zabezpieczenia prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i bezpieczeństwa dziecka, organizowania i kierowania jego czasem wolnym od nauki)
(Wójcik 1984, s. 52). Działalność wychowawcza szkoły w przypadku uczniów
pochodzących z rodzin funkcjonalnych pozwala na wzbogacenie ich rozwoju; natomiast w życiu dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych – pełni funkcje kompensacyjne
(Dąbrowska-Bąk, Pawełek 2013, s. 30).
Niezależnie od płaszczyzny normatywnej, oczekiwania w tym zakresie formułowane są również na poziomie centralnego zarządzania systemem oświaty
poprzez zalecanie sposobów postępowania, uruchamianych w sytuacjach zagrożenia wewnętrznego, przyjmującego zazwyczaj postać: agresywnych zachowań
ucznia, zjawiska tzw. fali, korzystania przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzieży, wymuszeń pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilii
i uwodzenia, pornografii, nieprawidłowych zachowań psychoseksualnych, czynów
karalnych dokonywanych przez uczniów. W rekomendowanych przez MEN działaniach (Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów 2020) zwraca się szczególną
uwagę na konieczność:
— traktowania każdego sygnału świadczącego o zaistnieniu zagrożenia z powagą i przeciwdziałania mu na możliwie wczesnym etapie;
— stworzenia atmosfery zaufania i warunków umożliwiających uczniom poinformowanie nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej sytuacji związanej z czynnością niebezpieczną;
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— wyciągania konsekwencji w stosunku do osób dopuszczających się czynów
zabronionych;
— tworzenia przyjaznego środowiska pracy i nauki (klimatu społecznego) poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne czytelne normy, przyjazny nadzór nad
uczniami, sprawną organizację życia szkolnego;
— podejmowania działań integrujących zespoły klasowe;
— budowania dobrych relacji nauczycieli z uczniami;
— podejmowania działań diagnozujących oraz monitorowania postępów i efektów wprowadzonych rozwiązań.
Uruchamianie przez placówkę oświatową wskazanych wyżej form profilaktyki może w znacznym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się
sytuacji kryzysowych, które wymagają podjęcia już działań interwencyjnych. Te,
oprócz zaangażowania pedagoga/psychologa szkolnego oraz rozmowy z rodzicami ucznia, wiążą się z aktywizacją podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Policji
i sądów rodzinnych.
W zalecanych placówkom oświatowym formach pracy wychowawczo-profilaktycznej podkreśla się rolę Policji w sytuacjach pojawienia się w szkole przypadków
uczniów wykazujących przejawy demoralizacji lub popełniających czyny karalne.
W szczególności zwraca się uwagę na konieczność uruchomienia długofalowej bieżącej współpracy szkoły i Policji w zakresie profilaktyki. Przyjmować ona może postać: spotkań pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi
specjalistami, podejmujących tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; spotkań tematycznych młodzieży
szkolnej z udziałem policjantów, m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za
popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań
ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń; wspólnego – szkoły i Policji –
udziału w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (Macander 2020).
Należy jednak zaznaczyć, że do osiągnięcia pozytywnych efektów wychowawczych – przynoszących poprawę postaw i zachowań uczniów oraz umożliwiających
osiągnięcie w placówce warunków bezpieczeństwa – konieczne są wielostronne
i szeroko zakrojone działania, uwzględniające potencjał innych niż instytucje kontroli społecznej przedstawicieli ogniw środowiska społecznego (służby zdrowia,
w tym ośrodków leczenia uzależnień, ośrodków pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grup samopomocy, fundacji i stowarzyszeń). Niezależnie od roli współpracy w ramach środowiskowego wsparcia,
szkoły powinny diagnozować problemy wychowawcze, prowadzić ewaluację lub
monitorować kształtowanie postaw uczniów i przestrzeganie przez nich norm społecznych.
Empiryczna weryfikacja kondycji placówki oświatowej w obszarze przeciwdziałania wewnętrznym zagrożeniem budzi jednak niepokój. Z badań wynika
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(Informacja NIK o wynikach kontroli: Współpraca szkół z rodzicami w realizacji
zadań wychowawczych [2017]), że podstawowe dokumenty szkolne dotyczące
planowanej pracy wychowawczej na dany rok szkolny (programy profilaktyczno-wychowawcze) nie posiadają mierników realizacji działań, co nie pozwala na
obiektywną i rzetelną ocenę ich skuteczności, często są one przez szereg lat nieaktualizowane i nie podlegają zmianom (ulegają schematycznemu powielaniu na
początku każdego roku szkolnego). Kolejnym zastrzeżeniem jest stwierdzony brak
współpracy szkoły z rodzicami przy realizacji działalności wychowawczej i niekorzystanie przez rady rodziców ze swoich ustawowych kompetencji. Ponadto nie
stwarza się warunków do obecności w szkole przedstawicieli organizacji, których
celem jest działalność wychowawcza. Z uwagi na brak chętnych i kompetentnych
osób do wzbogacenia form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, rezygnuje się z nich bądź prowadzi w ograniczonym zakresie. Nauczyciele
wykorzystują niewielką część spośród licznej oferty działań zapobiegawczych. Nie
dostrzegają oni konieczności stosowania zróżnicowanych sposobów zapobiegania
i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym (Kozieł 2011, s. 262). Nauczycielom brakuje również umiejętności właściwego reagowania na przypadki łamania
szkolnej dyscypliny i wybierają liberalny styl pracy, co w konsekwencji prowadzi do umacniania w szkole klimatu bezprawia (Dąbrowska-Bąk, Pawełek 2014,
s. 116–196).
Tę pesymistyczną diagnozę uzupełniają badania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z których wynika, iż dzieciom i młodzieży szkolnej nie
zapewnia się wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej (w ponad 44%
szkół publicznych nie zatrudniano na odrębnym etacie ani psychologa, ani pedagoga; na etat pedagoga przypada średnio 475 uczniów, zaś na etat psychologa –
1904 uczniów) (Informacja NIK o wynikach kontroli: Przeciwdziałanie zaburzeniom
psychicznym u dzieci i młodzieży [2017]). Z kolei pomoc udzielana przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne jest znacznie odroczona w czasie (średni okres oczekiwania na wizytę w poradni w okresie 2014–2016 wynosił 1 miesiąc). Również
poradnie psychologiczno-pedagogiczne napotykają na trudności w zapewnieniu
pomocy potrzebującym dzieciom, rodzicom, nauczycielom czy całym placówkom,
na co składa się: niewystarczająca liczba specjalistów, niewystarczająca liczba pomieszczeń w budynku poradni, ograniczenia w dostępie do specjalistycznych szkoleń, niewystarczające wyposażenie gabinetów terapeutycznych i diagnostycznych,
brak dostępu do niezbędnych testów psychologicznych i pedagogicznych.
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest m.in. zjawisko wypadania uczniów z systemu szkoły masowej i ich bezpośrednie przechodzenie do placówek o charakterze resocjalizacyjnym (Siemionow 2013, s. 104). Kondycja środowiska szkolnego
stanowi więc jeden z czynników przyczyniających się do intensyfikacji zjawiska
niedostosowania społecznego nieletnich (Fajfer-Kruczek 2014, s. 143–144; Kita
2009), choć dysponowanie przez placówkę oświatową zasobami programowymi,
kadrowymi, materialnymi i motywacyjnymi z założenia legitymuje ją do realizo(s. 291–312)  295
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wania działań o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym. Mając na uwadze
długotrwałe oddziaływanie czynników szkolnych na społeczny rozwój jednostki
oraz znaczenie lokalnego systemu zapobiegania demoralizacji nieletnich na wczesnym etapie powstawania tego zjawiska, należy zastanowić się nad polskim modelem postępowania z nieletnim i rolą, jaka powinna przypadać w nim placówce
oświatowej.

Modele postępowania z nieletnimi
Poszczególne modele postępowania z osobami nieletnimi wyodrębnia się ze
względu na kryteria takie jak: cel prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich, istnienie odrębnego sądownictwa dla nieletnich, środki reakcji na popełniony
czyn, charakter postępowania, zapewnienie praw i gwarancji procesowych osobom
nieletnim. Każdy z modeli zakłada także pewną koncepcję dotyczącą nieletniego.
Jedne postrzegają nieletniego jako osobę zagrożoną, której nie można przypisać
odpowiedzialności karnej, natomiast inne upatrują w nieletnim jednostkę zagrażającą innym i porządkowi społecznemu, przez co zasadne jest ponoszenie odpowiedzialności karnej. Ze względu na wyżej wskazane kryteria można wyróżnić
model opiekuńczy i sprawiedliwościowy.
Model opiekuńczy (welfare model) oparty jest na założeniach kryminologii
pozytywistycznej. Przyczyny przestępczości nieletnich upatrywane są w czynnikach
środowiskowych, w związku z czym na postępowanie dzieci niezgodne z normami społecznymi czy prawnymi wpływają niekorzystne czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym i społecznym. Nieletni postrzegany jest jako ofiara warunków,
w których funkcjonuje, a popełniony czyn karalny traktowany jako przejaw pozostawania w sytuacji zagrożenia. Wobec powyższego nieletni nie może ponosić
odpowiedzialności karnej.
Model ten posługuje się pojęciem dziecka zagrożonego. Podstawowym celem
postępowania jest zapewnienie nieletniemu ochrony i opieki. W związku z założeniem o niekorzystnym działaniu czynników tkwiących w środowisku model ten
przewiduje stosowanie środków zmieniających dotychczasowe środowisko funkcjonowania nieletniego oraz zmianę postaw, osobowości (Błachut i in. 2004, s. 45).
Działania podejmowane wobec dzieci powinny być więc zindywidualizowane, nieoznaczone w czasie i zapewniać realizację potrzeb nieletnich. To z kolei wymaga
zapewnienia możliwości modyfikacji orzeczonych wcześniej środków i dostosowania do aktualnej sytuacji nieletniego, biorąc pod uwagę jego potrzeby, zachowanie
oraz rozwój (Walczak-Żochowska 2013, s. 254). W modelu opiekuńczym w centrum znajduje się nieletni, jako podmiot, wobec którego podejmowane są zabiegi o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i pomocniczym (Stańdo-Kawecka
2007, s. 25).
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Założenia modelu opiekuńczego są podstawą do wyodrębnienia specjalnych
sądów dla nieletnich, komisji czy organów, których zadaniem jest prowadzenie
postępowań w sprawach dotyczących nie tylko zapewnienia dziecku odpowiednich warunków życiowych i rozwojowych, ale także demoralizacji czy popełnienia
czynu karalnego przez osobę nieletnią. Postępowanie ma charakter nieformalny,
w związku z czym nie są zapewnione gwarancje i prawa procesowe (WalczakŻochowska 2013, s. 253). Podstawową zasadą działania instytucji czy organów
zajmujących się sprawami osób nieletnich jest dobro dziecka.
Drugi z wyróżnionych modeli – sprawiedliwościowy (justice model) oparty
jest na założeniach kryminologii klasycznej. Zgodnie z nimi, nieletni jako istota
racjonalna i obdarzona wolną wolą ponosi odpowiedzialność za popełniony czyn.
Czyn karalny nie jest więc wynikiem działania niekorzystnych warunków środowiskowych, ale skutkiem świadomie podjętej decyzji. Model sprawiedliwościowy posługuje się pojęciem nieletniego/dziecka zagrażającego czy nieletniego przestępcy.
Cechą charakterystyczną dla omawianego modelu jest oddzielenie spraw
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym od spraw karnych. Oznacza to przyjęcie
odrębnych regulacji prawnych dotyczących postępowania w sprawach nieletnich
przestępców lub stosowanie przepisów zawartych w ustawach karnych (Stańdo-Kawecka 2007, s. 30).
Postępowanie w sprawach nieletnich ma charakter formalny i prowadzone
jest przez sądy dla nieletnich albo sądy karne. Nieletniemu przyznane są gwarancje i prawa procesowe. Model ten zakłada odpowiedzialność karną nieletnich,
wobec czego podstawowe znaczenie mają dwa elementy. Pierwszym z nich jest
popełnienie czynu zabronionego przez nieletniego oraz waga i rodzaj popełnionego czynu. Drugi niezbędny element to możliwość przypisania nieletniemu winy.
Kwestia odpowiedzialności karnej jest związana z określeniem dolnej granicy wiekowej, od której dziecko postrzegane jest jako podmiot zdolny do rozeznania znaczenia popełnionego czynu. Założenia modelu sprawiedliwościowego dopuszczają
stosowanie wobec nieletnich przestępców kar lub sankcji, które są wymierzane
proporcjonalnie do wagi popełnionego czynu (Walczak-Żochowska 2013, s. 254).
Współcześnie niezależnie od wskazanych powyżej sposobów formalnego
postępowania z osobą nieletnią, wyodrębnia się również model oparty na odpowiedzialności (resposibility model). Charakteryzuje się on przede wszystkim
podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu czynów
sprzecznych z normami prawnymi przy współpracy wielu podmiotów. Podstawą
tego modelu jest ograniczenie tradycyjnego, karzącego modelu wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym zwiększeniu roli innych podmiotów, w tym placówek oświatowych, w podejmowaniu czynności prewencyjnych oraz czynności
zmierzających do rozwiązywania konfliktów, w które wchodzą nieletni. Kolejnym
założeniem jest ograniczenie stosowania kar lub sankcji wobec nieletnich oraz dostosowanie reakcji na czyn nieletniego do okoliczności (Opinion of the European
Economic 2006).
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Z jednej strony, w opisywanym modelu przewiduje się stosowanie środków,
które mają za zadanie uczyć nieletnich odpowiedzialności, z drugiej – uznaje się
konieczność zapewnienia nieletnim takich samych praw i gwarancji procesowych,
jakie przysługują dorosłym sprawcom (Staniaszek 2014, s. 225). Celem wdrażanych działań jest podejmowanie przez nieletniego odpowiedzialności za własne
czyny (Opinion of the European Economic 2006). Ponadto widoczny jest tu czynny udział społeczności oraz instytucji pozasądowych (Dünkel 2014, s. 38), nieobecny w modelu opiekuńczym i sprawiedliwościowym, a charakterystyczny dla
modelu sprawiedliwości naprawczej.

Polski model postępowania z nieletnimi
Podstawową cechą polskiego modelu jest to, że realizuje on koncepcję samodzielnego, jednolitego prawa ochrony nieletnich, wyodrębnionego z prawa
karnego i prawa cywilnego (Stańdo-Kawecka 2007, s. 203). Co więcej, poprzez
rozszerzenie zakresu regulacji na okoliczności świadczące o demoralizacji lub grożące demoralizacją nieletniego w prawie nieletnich zrezygnowano z dwutorowego
systemu postępowania (Stańdo-Kawecka 2007, s. 293), a po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Ustawa, 1982) (w skrócie: u.p.n.)
w 2013 r. zaniechano rozdzielenia trybów postępowania w zależności od podstaw
jego wszczęcia. Ujednolicona procedura uruchamiana jest więc zarówno w sytuacji
popełnienia przez nieletniego czynu karalnego, jak i wykazywania przez niego
objawów demoralizacji. W konsekwencji polska ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi oryginalną autonomiczną jakość, zatracając karnoprawny
charakter i opierając się na koncepcji określanej w literaturze jako „wychowawczo-opiekuńczo-ochronna” (Konarska-Wrzosek 2004).
Pomimo narastających w ostatnich latach w Polsce legislacyjnych akcentów
kształtowania polityki kryminalnej w kierunku retrybutywnym1, wciąż charakterystyczny pozostaje model opiekuńczy postępowania z nieletnim. Wskazują na
to przede wszystkim: 1) prewencja demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz
wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny rozumiane jako cele postępowania w sprawach nieletnich; 2) ustanowienie sądu rodzinnego jako właściwego do rozpoznawania spraw nieletnich; 3) zasada odpowiedniego doboru
środków wychowawczych czy poprawczego; 4) środki reakcji zindywidualizowane
i nieoznaczone w czasie; 5) zasada kierowania się dobrem dziecka przy uwzględ-

1
Projekty nowelizacji w polskim prawie nieletnich korespondują ze światowymi tendencjach w obszarze rozwiązań instytucjonalnych realizowanych wobec tej grupy sprawców (zob. Decker, Marteache
2017). Wskazują one na „radykalizację juvenile justice systems w kierunku zwiększenia się elementów
sprawiedliwościowych, co upodabnia je […] do systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach dorosłych”. Cyt. za: Kusztal 2017, s. 217.
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nieniu jego osobowości, cech zachowania oraz środowiska funkcjonowania; 6)
odpowiedzialność karna nieletnich wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i wobec
nieletnich powyżej 15. roku życia.
Model postępowania w sprawach nieletnich rekonstruowany z uregulowań
ukierunkowany jest na ochronę nieletnich przed demoralizacją, a nie na ponoszenie przez nich odpowiedzialności za swe postępowanie. Komentatorzy podkreślają
przy tym, iż nieletni w ramach uruchamianej w jego sprawie procedury sądowej
nie odpowiada „za coś” z powodu „czegoś” (Bojarski 1987, s. 23). Pomimo niewątpliwego uwypuklenia aspektów wychowawczych, przepisów u.p.n. nie stosuje
się w przypadku dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, choć niewykazujących jeszcze jej przejawów. Podstawą podejmowania działań w takich sytuacjach
jest kodeks rodzinny i opiekuńczy (Korcyl-Wolska 2001, s. 48 i n.). Linia demarkacyjna oddzielająca postępowanie w sprawach nieletnich od postępowania opiekuńczego dotyczącego ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej jest nieostra (Patulski
1983, s. 10) z uwagi na trudności, jakie w praktyce rodzi rozróżnienie przesłanki
„zagrożenia dobra dziecka” od „wykazywania przez nieletniego przejawów demoralizacji” (Stanowska i in. 1983, s. 54). Przestrzeń pomiędzy kategorią dziecka
zagrożonego demoralizacją a wykazującego już przejawy demoralizacji wypełniają
rozwiązania usytuowane poza sądowym systemem postępowania w sprawach nieletnich, w tym te, które mają swoje źródło w przepisach oświatowych.

Nieletni a uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kategoria „demoralizacji” od samego początku obowiązywania przepisów
u.p.n. budziła wątpliwości jako określenie nieostre, zbyt wąskie dla adekwatnego
opisu stanu zagrożenia właściwego procesu wychowawczego, a ponadto posiadające element pejoratywnej oceny nieletniego (Stanowska, Walczak-Żochowska,
Wierzbowski 1983, s. 55–56). Generalnie charakterystyczną cechą nieletniego,
u którego stwierdzono demoralizację, jest podejmowanie przez niego zachowań,
świadczących o nieprawidłowym ukształtowaniu jego osobowości (Gaberle, Korcyl-Wolska 2002, s. 11–13). Wynika to z przyjęcia w prawie nieletnich definicji objawowej uznawanej za „najtrafniejszy sposób na »wyławianie« takich dzieci
i poddawanie ich później dalszej obserwacji czy badaniom – w tym poprzez wszczęcie wobec nich postępowania w sądzie dla nieletnich” (Klaus 2012, s. 103). Położenie akcentu na behawioralne objawy (czy to w postaci zachowań wyliczonych
przykładowo w art. 4 § 1 u.p.n., czy popełnienia czynu zabronionego) wymaga
posługiwania się w postępowaniu rozpoznawczym nie tylko wiedzą z zakresu prawa czy pedagogiki, ale również psychologii czy psychiatrii. Powtarzalne, współwystępujące zachowania, stanowiące w myśl przepisów u.p.n. przejawy demoralizacji
mogą bowiem stanowić zaburzenia wymagające nie tyle (a zapewne nie tylko)
działań wychowawczo-resocjalizacyjnych, ale przede wszystkim terapeutycznych.
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W literaturze podkreśla się, iż dokonywana przez poradnie psychologicznopedagogiczne diagnoza ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze, nadpobudliwego, zachowującego się w stosunku do rówieśników lub nauczycieli agresywnie,
nieprzystosowanego do norm zachowania obowiązujących w społeczeństwie często
prowadzi do stwierdzenia występowania u takiego dziecka zaburzeń zachowania
(Kuty-Pachecka, Stefańska 2015, s. 292). Są to zaburzenia psychiczne, na które
składa się zespół objawów charakteryzujących się utrwalonymi wzorcami postępowania: agresywnymi, buntowniczymi i antysocjalnymi (Kierszniewska i in. 2013,
s. 116)
. Rozpoznanie tej kategorii opiera się na Klasyfikacji zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania w ICD-10 („Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym”, F91 – Zaburzenia
zachowania) bądź na Klasyfikacji DSM-5. Dzieci i młodzież, u których ustalono
zaburzenia zachowania znacznie częściej niż ma to miejsce w populacji ogólnej
podejmują próby samobójcze i wchodzą w konflikt z prawem. W konsekwencji,
tego rodzaju nieprawidłowości, pomimo swoich medycznych konotacji, stanowią problem interdyscyplinarny o dużym znaczeniu społecznym (Kierszniewska
i in. 2013, s. 118). Dotyczy to również uczęszczania dziecka do placówki oświatowej,
z uwagi na jakość jego funkcjonowania w roli ucznia i społeczne następstwa
w postaci przyszeregowania go do kategorii „trudnego dziecka” sprawiającego
kłopoty wychowawcze.
W przepisach oświatowych zamiast określenia uczeń wykazujący przejawy
demoralizacji lub zaburzenia zachowania, pojawia się zwrot „uczeń o specjalnych
potrzebach edukacyjnych”. Za konstrukt definicyjny grupy uczniów o tego typu
potrzebach uznaje się konieczność tworzenia swoistych warunków nauczania, i to
nie tylko wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie sprostać wymaganiom szkolnym, ale
również, gdy treści programowe, sposób pracy na lekcji i tempo realizacji zagadnień nie są dostosowane do jego możliwości i potrzeb (Chrzanowska 2009, s. 194).
Grupa ta jest więc bardzo zróżnicowana i heteronomiczna, jednak wyodrębniono
w jej ramach trzy podgrupy uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki
i metod pracy: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Rozporządzenie MEN, 2017). Ustalenie istnienia
tego typu potrzeb jest obowiązkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych, które dokonuje się w formie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na tej
podstawie uruchamiana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
jego psychofizycznych możliwości i uwarunkowań środowiskowych, a następnie
podejmowaniu działań wspierających, wychowawczych, a niekiedy terapeutycznych celem stworzenia warunków optymalnego rozwoju i społecznej partycypacji
(§2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r.). Założenia przywołanego
przepisu korespondują z tendencjami, jakie zaobserwować można w pedagogice, zwłaszcza poprzez akcentowanie konieczności prowadzenia wieloaspektowych
zindywidualizowanych działań wychowawczo-edukacyjnych i terapeutycznych.
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Placówka oświatowa w systemie resocjalizacji nieletnich
Potencjał, jakim dysponuje placówka oświatowa i jaki może zostać wykorzystany do prowadzenia pracy wychowawczej, wynika m.in. ze specyfiki prawa
regulującego system oświaty. Stwarza ono formalne warunki do podejmowania
działań ukierunkowanych na realizację celów wyrażonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, jako podstawowym akcie prawnym, na jakim opiera się polski system resocjalizacji nieletnich. Do wspomnianych celów preambuła
u.p.n. zalicza:
— przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich (wszelkie działania
mające na celu nie dopuścić do tego, by nieletni przejawiał symptomy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego);
— tworzenie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli
w konflikt z prawem lub zasadami współżycia społecznego (podjęcie różnorodnych działań o charakterze resocjalizacyjnym);
— umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności
rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa (wspieranie rodziny w podejmowaniu przez nią zabiegów
ukierunkowanych na prawidłowy psychospołeczny rozwój dziecka).
Realizacja wszystkich trzech celów odbywa się w strukturach systemu oświaty2.
Uzasadnieniem dla tezy o wpływie uwarunkowań normatywnych na pozycję
czynników oświatowych w procesie resocjalizacji nieletnich jest konstrukcja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – ustanawiają one względem osób w określonym przedziale wiekowym prawny nakaz uczestnictwa w organizowanych przez
placówki oświatowe zajęciach lekcyjnych. Konfrontując wyznaczoną konstytucyjnie
(art. 70 ust. 1 Konstytucji RP) i ustawą oświatową (art. 35 ust. 1 i 2PrOświat)
cezurę wieku szkolnego z kręgiem podmiotów, do których zastosowanie mają
przepisy u.p.n., można stwierdzić, iż nieletni kwalifikujący się do objęcia oddziaływaniami profilaktyczno-korygującymi celem przeciwdziałania ich demoralizacji
to uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W przypadku gdy
nieletni wykazuje wyłącznie przejawy demoralizacji z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż będzie on przebywał w dotychczasowym środowisku
rodzinnym, a więc podjęte przez sąd rodzinny oddziaływania wychowawcze wykorzystywać będą potencjał lokalnego środowiska wychowującego. W przypadku
2
Na powyższą zależność zwracają uwagę M. Dąbrowska-Bąk, K. Pawełek: „ponieważ nieletni do
18. roku życia są zobligowani do nauki, pozostają pod opieką przede wszystkim instytucji edukacyjnych, tym samym to one właśnie odgrywają wiodącą rolę w procesie wychowawczym młodego
pokolenia. To tu najszybciej można zauważyć problemy młodego człowieka i podjąć interwencję, co
niewątpliwie ma miejsce w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (…)” (Dąbrowska-Bąk, Pawełek, 2013, s. 137).
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popełnienia czynu karalnego mogą zaistnieć przesłanki umieszczenia nieletniego
w zamkniętej placówce resocjalizacyjnej, co jednak nie oznacza zawieszenia funkcjonowania nieletniego w roli ucznia. W obydwu sytuacjach jednostki oświatowe
są bezpośrednio bądź pośrednio włączane w mechanizmy proceduralne z u.p.n.,
przy czym odbywa się to zarówno w toku rozpoznawczego, jak i wykonawczego
postępowania z nieletnim.
Tytułem zobrazowania powyższej tezy warto odwołać się do propozycji wyróżnienia formalnych sposobów postępowania z nieletnimi. Przepisy u.p.n. pozwalają na wyodrębnienie następujących ścieżek: 1) nieingerencji (lub ewentualnie
wszczęcia sprawy w trybie opiekuńczym na podstawie przepisów kro); 2) przekazania sprawy poza obszar wymiaru sprawiedliwości, tj. do postępowania mediacyjnego bądź do szkoły lub organizacji społecznej, do której nieletni należy,
celem zastosowania środków oddziaływania wychowawczego, jakimi dysponują te
podmioty; 3) tradycyjnego sposobu postępowania z nieletnimi opartego na zasadzie całkowicie swobodnej, dyskrecjonalnej władzy sędziego czy sądu rodzinnego,
prowadzącego do orzeczenia środków wychowawczych, leczniczych lub poprawczych, dobieranych z uwzględnieniem zasady dobra dziecka; 4) rygorystycznego
sposobu postępowania z nieletnimi sprawcami niektórych szczególnie groźnych
czynów karalnych, którzy już wcześniej mieli orzeczony zakład poprawczy – łączący się z obligatoryjnością efektywnego umieszczenia nieletniego w zakładzie
poprawczym; 5) wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletniego za taksatywnie wymienione, najważniejsze czyny karalne (Konarska-Wrzosek 2001, s. 41).
Każda z wyodrębnionych wyżej ścieżek wiąże się z intencjonalnym (orzeczonym
przez sąd rodzinny) bądź nieintencjonalnym uruchomieniem oddziaływań wychowawczo-korekcyjnych z wykorzystaniem potencjału osobowo-infrastrukturalnego
jednostek systemu oświaty. Jest to szczególnie widoczne w przypadku ścieżek
1–3 (ścieżka pierwsza – umorzenie postępowania i pozostawienie nieletniego pod
wpływem oddziaływania m.in. czynników szkolnych i rówieśniczych; ścieżka druga – przekazanie sprawy nieletniego szkole; ścieżka trzecia – orzeczenie środka
wychowawczego angażującego placówkę oświatową w jego wykonanie), ale ma
miejsce również w sytuacjach inkarceracji nieletniego i pobierania przez niego
nauki w szkołach funkcjonujących w obrębie zakładów poprawczych i jednostek
penitencjarnych.
Poniżej przybliżone zostały najbardziej charakterystyczne formy angażowania
czynników oświatowych w system postępowania z osobą nieletnią.
Na etapie rozpoznawczym podstawowa aktywność placówki oświatowej
sprowadza się do uczestnictwa w działalności diagnostycznej sądu rodzinnego poprzez formułowanie opinii pedagogicznych. Jest ona najbardziej naturalnym sposobem współdziałania placówki oświatowej z wymiarem sprawiedliwości, bowiem
odwołuje się do mechanizmu poznawania dziecka i ucznia przez przedstawicieli
oświaty. Nauczyciel, który chce skutecznie organizować nauczanie i wychowanie,
musi znać swoich uczniów, posiadać informacje dotyczące nie tylko ich cech psy302  (s. 291–312)
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chicznych, ale także warunków ich życia oraz sytuacji rodzinnej i środowiskowej,
która wpływa na ich funkcjonowanie (Janowski 2002, s. 5). Pedagodzy podkreślają, że w procesie zdobywania wiedzy o uczniach należy opracować diagnozę
opisową (na którą składa się opis ucznia, jego osobowości, właściwości i zachowania) oraz diagnozę genetyczną (która obejmuje poszukiwanie mechanizmów
zachowania, jego przyczyn i źródeł, zarówno w odniesieniu do czynników biopsychicznych, jak i środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego) (Strykowska
2003, s. 70–71).
Uzyskiwanie przez placówkę oświatową informacji o uczniu wiąże się z ustanowionym przez przepisy u.p.n (art. 4 § 1) społecznym obowiązkiem przeciwdziałania demoralizacji nieletnich poprzez informowanie o okolicznościach
świadczących o tym zjawisku. Obok takich instytucji, jak sąd rodzinny, Policja,
prokuratura, ośrodek pomocy społecznej, podmiotem informowanym powinna być
placówka oświatowa, która jest właściwym adresatem legitymowanym do wdrożenia procedur nie tylko w formie indywidualnej pracy z dzieckiem, ale również
całą klasą, czy też środowiskiem uczniowskim w ramach corocznie aktualizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego. W wielu przypadkach szkoła stanowi przestrzeń, w której pewne postaci przejawów demoralizacji są bardziej niż
w innych kontekstach społecznych obserwowalne, a nawet pogłębiają się. Dotyczy
to zwłaszcza takich zachowań, jak: wagarowanie, agresja fizyczna czy werbalna, uczestniczenie w procederze cyberprzemocy skierowanej przeciwko uczniowi
danej szkoły, prowokowanie rówieśników do zachowań ryzykownych, wnoszenie
na teren placówki niebezpiecznych przedmiotów lub substancji, manifestowanie
nieobyczajnych zachowań. Perspektywa pedagogicznego wglądu w zarejestrowane często przypadkowo zdarzenie z aktywnym udziałem nieletniego (określane
w u.p.n. jako okoliczność świadcząca o jego demoralizacji) pozwala szerzej, bardziej kompleksowo spojrzeć na dane zjawisko, uchwycić je na pewnym kontinuum, ustalić krąg podmiotów zainteresowanych bądź zagrożonych, a niekiedy
wskazać inną interpretację, pogłębioną o środowiskowe uwarunkowania. Jest to
tego typu wrażliwość, której nie posiadają funkcjonariusze Policji, bowiem wynika
ze specyfiki pracy i doświadczenia, a także znajomości dziecka.
Zaangażowanie placówki oświatowej na etapie wykonawczym sądowego postępowania z nieletnim ilustruje analiza przewidzianych w u.p.n. środków
(Strzembosz 1985, s. 42): 1/ pozostawiających nieletniego w jego dotychczasowym środowisku (jednostki systemu oświaty mogą uczestniczyć w wykonaniu
środka polegającego na zobowiązaniu nieletniego do określonego postępowania,
np. przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, wykonania określonych prac na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, uczestniczenia
w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym; aktywność pedagogów dotyczyć może również realizacji środka
w postaci nadzoru organizacji lub osoby godnej zaufania); 2/ polegających na
skierowaniu nieletniego do placówki lub instytucji przejmujących od jego rodziców
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lub opiekunów część obowiązków związanych z pieczą i wychowaniem (środek
w postaci umieszczenia w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania
zawodowego o charakterze stacjonarnym); 3/ całkowicie zmieniających środowisko wychowawcze nieletniego (umieszczenie w MOW).
Placówki oświatowe mogą być również angażowane w pozasądową formę
oddziaływania w stosunku do nieletnich. Na gruncie u.p.n. odbywa się to poprzez
przekazanie sprawy nieletniego szkole lub organizacji (aktualnie jest to art. 32j
u.p.n.). Sąd rodzinny wszczyna postępowanie, ustala okoliczności dotyczące nieletniego i jego społecznego funkcjonowania oraz możliwości szkoły, a następnie
przekazuje sprawę, wskazując, ewentualnie, kierunki oddziaływania wychowawczego. Potencjał resocjalizacyjny tego środka dostrzegają pedagodzy resocjalizacyjni, wskazując na dodatkowe formy oddziaływania, którymi dysponuje placówka.
Należą do nich działania, poprzez które zintensyfikowany zostaje wychowawczy
wpływ środowiska szkolnego, w postaci np.: większego nadzoru ze strony wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego, nauczyciela świetlicowego, pedagoga
szkolnego; uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (np. kołach zainteresowań,
tematycznych sekcjach, drużynie sportowej); angażowanie w szkolny wolontariat;
wsparcia w nauce w formie udzielanych po lekcjach korepetycji (Górecki, Konarska-Wrzosek 2019, s. 211). Szkoła, której przekazano sprawę nieletniego, informuje sąd rodzinny o podjętych działaniach wychowawczych nie rzadziej niż co
6 miesięcy. Natomiast niezwłoczne zawiadomienie powinno nastąpić w sytuacji
stwierdzenia ich nieskuteczności. Takie rozwiązanie daje sądowi możliwość szybkiego i adekwatnego reagowania na informacje poprzez zmianę lub uchylenie
środka wychowawczego, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają (art.
79 § 1 u.p.n.) (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy [2013]).
W strukturach systemu oświaty istnieje również korzystny wychowawczo kontekst do uruchamiania narzędzi sprawiedliwości naprawczej. Jest to uzasadnione
w sytuacjach konfliktu między nauczyciel a uczniem oraz konfliktu między uczniami, w których nieletni występuje w roli sprawcy szkody bądź krzywdy. W obrębie
placówki oświatowej względy restytucyjne mogą być uwzględniane przy okazji zastosowania środków zobowiązujących sprawcę do określonego zachowania, jednak
instytucją mającą fundamentalne znaczenie dla procesu pojednania jest mediacja.
Funkcjonuje ona w prawie nieletnich od wejścia w życie przepisów nowelizujących
u.p.n. z dnia 15.09.2000 r.
W literaturze zwraca się uwagę na istotną różnicę pomiędzy mediacjami karnymi a mediacjami nieletnich. Otóż, w przypadku tej pierwszej najważniejszą
osobą w całym procesie mediowania jest pokrzywdzony, a celem – wynagrodzenie
szkody oraz krzywd powstałych w wyniku dokonanego na nim przestępstwa. Z
kolei w mediacjach z nieletnimi kierować się należy zasadą dobra dziecka, wobec czego wszystkie podejmowane w trakcie postępowania z nieletnim czynności – również mediacyjne – muszą urzeczywistniać tę zasadę (Skuza, Waszczuk
2019, s. 168). Należy jednak zauważyć, iż to właśnie dobro nieletniego wymaga,
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by uświadomiono mu, a najlepiej, aby uświadomił sobie konsekwencje swojego nagannego postępowania, uznał, że jego zachowanie było złe i spowodowało,
że ktoś doznał szkody lub krzywdy, wreszcie, by dobrowolnie przyjął odpowiedzialność i podjął trud naprawy lub zadośćuczynienia. Mediacja pozwala więc
na realizację funkcji wychowawczych, podstawowych dla postępowania z osobą
nieletnią (Skuza, Waszczuk, 2019, s. 168–169). Niezależnie od mediacji uregulowanej w przepisach dotyczących nieletnich (Ustawa, 1982; Rozporządzenie MS,
2001) w przypadku zaistniałego na terenie szkoły konfliktu szkolne procedury
mogą przewidywać przeprowadzenie mediacji, opartej na kluczowych dla tej instytucji zasadach dobrowolności uczestnictwa, poufności i bezstronności. Tego typu mediacje, przeprowadzane z udziałem psychologa, pedagoga szkolnego lub
innego kompetentnego pracownika pedagogicznego realizują funkcje prewencyjne,
poprzez rozwiązywanie konfliktów i niedopuszczanie do ich eskalacji, nabywanie
umiejętności społecznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, wzrost zaangażowania i przywiązania do szkoły, co w konsekwencji może skutkować poprawą
zachowania oraz mniejszą skłonnością do unikania środowiska szkolnego. Warunkiem osiągnięcia sukcesu wychowawczego jest właściwa konstrukcja instytucji
w przepisach wewnątrzszkolnych, w szczególności w punkcie dotyczącym bezstronności osoby mediatora.

W kierunku modelu odpowiedzialności
Analiza systemu postępowania z nieletnim uwzględniająca szkolny kontekst
jego funkcjonowania wskazuje, że realizacja procedur przewidzianych w u.p.n.
z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w przepisach oświatowych prowadzi do
modyfikacji dominującego aktualnie modelu opiekuńczego na rzecz modelu odpowiedzialnego. W polskim systemie oświaty widoczne są jego następujące elementy:
— przepisy oświatowe pozwalają na uruchomienie procedury w sytuacji zagrożenia niedostosowaniem (§1–3 rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 2017);
— placówki oświatowe podejmują działania diagnostyczne ukierunkowane
na ustalenie specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (ucznia) (§ 20 ust.
1–3 rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
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w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 2017) i § 2–3
rozporządzenia MEN z dnia 13.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Rozporządzenie MEN 2013));
— istnieje edukacyjna oferta uwzględniająca metodykę postępowania z uczniem
niedostosowanym społecznie (art. 127 ust. 3 PrOświat i§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
— od nauczycieli oczekuje się stosownych kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej (§ 6 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym i § 20 ust. 1–3 rozporządzenia MEN z dnia
09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);
— w stosunku do ucznia naruszającego społeczne normy i zapisy statutowe mogą być wyciągnięte konsekwencje przyjmujące postać kar, a w ostateczności uczeń może zostać przeniesiony do innej placówki lub skreślony z listy
uczniów(art. 68 ust. 2i art. 98 ust.1 pkt 19 PrOświat).
Ponadto placówka oświatowa o stwierdzonych objawach demoralizacji ucznia
powinna być informowana; sama zaś zobowiązana jest informować sąd rodzinny
o popełnieniu przez ucznia czynu karalnego(art. 4 § 1–3u.p.n., oraz art. 572 §
1–2 kpc).

Wychowanie do odpowiedzialności a dobro nieletniego
Zaprezentowany wyżej sposób ujęcia problematyki prawa nieletnich marginalizuje obecną od szeregu lat w literaturze przedmiotu dyskusję na temat dominacji
modelu opiekuńczego nad sprawiedliwościowym (zob. m. in.: Kobes, 2011; Klaus,
2012; Konarska-Wrzosek 2013). Dostrzeżenie potencjału różnych agend społecznych odczarowuje mit o omnipotencji sądownictwa rodzinnego i pozwala na dużą
elastyczność w zakresie doboru środków i czasu ich stosowania. Placówka oświatowa ma w obszarze postępowania z niedostosowanym społecznie uczniem większą swobodę niż np. kurator sądowy, którego aktywność zawsze uzależniona jest
od woli sędziego rodzinnego. Przewaga placówki wynika z faktu, iż niezależnie
od roli, jaką wyznacza jej prowadzący sprawę nieletniego sąd (np. jako podmiotu sprawującego nadzór nad nieletnim albo podmiotu organizującego dla niego
konkretne zajęcia), jest ona miejscem realizacji obowiązków edukacyjnych. W jej
przestrzeni dochodzi do poznania ucznia, co w kontekście działań profilaktycz306  (s. 291–312)

Resocjalizacyjny potencjał środowiska szkolnego w postępowaniu z nieletnimi

nych podejmowanych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
jak również przejawiających pierwsze symptomy zaburzeń zachowania, ma fundamentalne znaczenie3. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto posiadany przez szkołę
status zakładu administracyjnego z charakterystycznym dla tego typu stosunków
prawnych przymiotem władztwa oraz repertuarem środków kontroli zachowania.
Ich uruchomienie, w granicach zasady legalizmu, nie wymaga akceptacji ze strony
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Aby jednak szkoła stanowiła sprawnie działające społeczne środowisko wychowawcze, czyli regulowała wpływy i bodźce środowiskowe w sposób umożliwiający realizację celów wychowawczych, konieczne jest wejście w swoje społeczne
role przedstawicieli dwóch podstawowych składających się na to środowisko grup,
czyli nauczycieli i uczniów (Dąbrowska-Bąk, Pawełek 2013, s. 258–259). Rolą
nauczycieli jako starszych, doświadczonych, kompetentnych z uwagi na formalną
wiedzę i pedagogiczne umiejętności, jest przygotowanie młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym. Podstawowe zadanie młodych sprowadza się
natomiast do przyswajania treści społecznych, umożliwiających wejście w role obywatelskie, zawodowe, kulturalne, religijne, co wymaga podjęcia przez pedagogów
wysiłku ukierunkowanego na przysposobieniu ich do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni szkolnej. Nieodłącznie wiąże się to z konsekwentną pracą
nad utrzymaniem w klasie dyscypliny, egzekwowaniem od uczniów posłuszeństwa, dążeniem do sytuacji zrozumienia i akceptowania przez nich wymagań,
realizowania poleceń i wykształcenia umiejętności adekwatnego reagowania na
krytykę (Dąbrowska-Bąk, Pawełek 2013). Konieczne jest ustanowienie i przestrzeganie, przywoływanych w literaturze pedagogicznej, rygorów nauczania4, które
wprowadzając wymóg uczenia się reguł postępowania i wyznaczając granice akceptowalnego zachowania dziecka, warunkują prawidłowy przebieg procesu wychowania.
Konieczność utrzymania porządku i dyscypliny, a przez to przeciwdziałania
zjawiskom negatywnym – takim jak zachowania ryzykowne, zaburzone czy dewiacyjne– jest w interesie szkoły, ale również poszczególnych uczniów i ich rodziców
jako podmiotów współtworzących szkolną wspólnotę. Służą temu reguły i zasady
życia szkolnego, do których przestrzegania zobowiązana jest cała szkolna społeczność, i które stanowią jeden z ważniejszych regulatorów funkcjonowania psychospołecznego ucznia. Ponadto wkomponowują się one w założenia współczesnego
3
O kluczowym znaczeniu wczesnej prewencji polegającej na wprowadzaniu do szkół i przedszkoli
np. programów dla dzieci agresywnych czy sprawiających trudności wychowawcze pisze Kołakowski
(2013). Na temat roli wczesnej i adekwatnej ingerencji w proces wychowania i socjalizacji na etapie
przedszkolnym i szkolnymw systemowym ujęciu postępowania z dziećmi i młodzież niedostosowaną
społecznie pisze również Ostrowska (2009, s. 25).
4
Por. Dąbrowska-Bąk, Pawełek 2014, s. 32. Na ten temat wypowiedziała się również K. Pawełek
w publikacji: Pawełek, 2017. Podobny pogląd wyrażają Szymańska 2012, s. 21; Ziemska 2009, s. 59;
Woroniecki 2008, s. 76-77.
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modelu postępowania z osobą nieletnią, opierającego się przede wszystkim na
dyrektywie dobra dziecka (zob. też: Radwański, 1981).
Ma ona charakter nadrzędny, co oznacza zakaz czynienia w sprawie nieletniego czegokolwiek, co byłoby sprzeczne z dobrem nieletniego. Komentatorzy,
oprócz analizy czynników, które sąd rodzinny zobligowany jest brać pod uwagę
przy rozstrzyganiu o losach nieletniego (art. 3 § 2 u.p.n.) akcentują zbieżność
pomiędzy dobrem i interesem dziecka a jego funkcjonowaniem zgodnym ze społecznymi normami. Przykładowo A. Krukowski wskazuje, iż dobro nieletniego powinno być rozumiane jako „osiągnięcie korzystnych zmian w jego osobowości
i zachowaniu się, które umożliwiłyby mu prawidłowy rozwój i funkcjonowanie
w życiu osobistym i społecznym, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami wobec
osób tej kategorii wiekowej i w okresie dojrzałości” (Krukowski 1991, s. 24–25).
Podobnie A. Strzembosz, który wskazuje dobro nieletniego jako najważniejszą,
choć nie wyłączną wytyczną całej działalności sądów rodzinnych. Działalność ta
polega na dążeniu do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu
nieletniego, czyli celu resocjalizacyjnego. „Osiągnięte zmiany mają służyć przede
wszystkim samemu nieletniemu – jego dobru, jego szczęśliwemu życiu”, co pozostaje w zgodzie z interesem społecznym (Strzembosz 1985, s. 113). Ponadto autor
podkreśla, że nie ma sprzeczności w posługiwaniu się pojęciem „dobro dziecka”
określonym w kro na gruncie u.p.n. (Strzembosz 1985, s. 112).
Taki punkt widzenia poszerza perspektywę analizy dyrektywy z art. 4 u.p.n.
o dorobek doktryny prawa rodzinnego i orzecznictwa sądów rodzinnych w sprawach opiekuńczych. Przedmiotem wykładni jest w tego rodzaju postępowaniach
art. 96 kro, w którym obliguje się rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej
dla dobra dziecka i interesu społecznego. Uznaje się przy tym, że interes społeczny
powinien być zgodny z dobrem dziecka, bowiem społeczeństwo jest zainteresowane harmonijnym rozwojem rodziny, w której potrzeby dziecka są zaspokajane
i która przygotowuje je do samodzielnego życia w tym społeczeństwie (Smyczyński 2003, s. 196–197; zob. też: Ignatowicz, Nazar 2012, s. 354). Potwierdzeniem
tego kierunku interpretacji jest orzecznictwo sądowe uznające za bezdyskusyjną
tezę, iż ukształtowanie prawidłowej osobowości nieletniego, zgodnie ze społecznymi normami postępowania, leży w pełni w interesie społecznym i jako takie
stanowi dobro nieletniego (zob. wyrok SN 1984).

Podsumowanie
Analiza systemu postępowania z nieletnim wskazuje, że realizacja procedur
przewidzianych w u.p.n. uwzględniająca społeczny kontekst jego funkcjonowania
prowadzi do modyfikacji dominującego aktualnie modelu opiekuńczego na rzecz
modelu odpowiedzialnego. Jego cechą jest angażowanie sił społecznych i ukierunkowanie działań na wychowywanie nieletniego do odpowiedzialności. Dobro
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nieletniego wymaga, by uświadomił sobie konsekwencje swojego nagannego postępowania, uznał, że jego zachowanie było złe i spowodowało, że ktoś doznał
szkody lub krzywdy, wreszcie, by dobrowolnie przyjął odpowiedzialność i podjął
trud naprawy lub zadośćuczynienia (teoria przestępczości, wstydu i reintegracji)
(Braithwaite 1989, s. 168–169)5. Ma to miejsce nie tyle w strukturze wymiaru
sprawiedliwości, ile w lokalnych sieciach uczestnictwa społecznego, gdzie obserwacja zachowań nieletniego i wczesna diagnoza wskazująca na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, jak i symptomy zaburzeń zachowania pozwalają na
odpowiednio wczesnym etapie uruchomić działania prewencyjne. Racjonalnym
rozwiązaniem wydaje się więc umacnianie różnorakich form oddziaływania na
nieletniego tych służb, instytucji i organizacji, które mają z nim codzienny kontakt.
Jednym z takich podmiotów, ustawowo legitymowanym do inicjowania pracy
wychowawczo-profilaktycznej są placówki oświatowe. Zarówno w obszarze diagnostyki, jak i wdrażania środków oddziaływania na osoby nieletnie dysponują one merytorycznie przygotowanym personelem, jak i prawnymi narzędziami
do implikowania rozmaitych form wychowawczych i terapeutycznych, nie tylko
tych orzeczonych przez sąd rodzinny. Powstaje jednak pytanie, czy sędziowie dostrzegają pozadydaktyczny potencjał placówek oświatowych i czy są oni gotowi traktować przedstawicieli grona pedagogicznego jako specjalistów i partnerów
w działaniach na rzecz realizacji wspólnego celu? Niezależnie od kondycji środowiska sędziowskiego, należy również uwzględnić społeczną gotowość do implikacji
założeń modelu odpowiedzialności i sprawiedliwości naprawczej oraz aktualne
tendencje w polityce oświatowej. Ustalane w tym obszarze priorytety i kierunki
działań mogą bowiem tworzyć warunki sprzyjające, jak i utrudniające walkę z demoralizacją i przestępczością nieletnich.

Abstract: Rehabilitation potential of the school environment
in dealing with minors
The process of socialization, regardless of the adopted vision of social rehabilitation, is always embedded in the social and environmental context, because it performs the function
of human participation in social life, especially in the local community. The analysis of the
system for dealing with minors shows that the implementation of the procedures provided for
in the Act on Proceedings in the Juvenile Cases taking into account the social context of its
functioning leads to the modification of the currently dominant caring model in favor of the
responsible model. It’s feature is engaging social forces and focus in activities on educating
the minor to responsibility. It takes place not so much in the structures of the judiciary as
in local networks of social participation, where the observation of the minor’s behavior and
early diagnosis indicating a risk of social maladjustment, as well as the symptoms of behavior
disorders allow to initiate preventive measures at a nearly stage. One of the entities legally
authorized to implement educational and preventive work are educational institutions. Both
5

W podobnym kontekście zasadę dobra dziecka interpretują Skuza, Waszczuk, 2019, s. 168-169.
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in the area of diagnostics and implementation of measures influencing minors, they have
substantively trained personel and legal tools to imply various educational and therapeutic
forms, not only ruled by the family court.
Key words: dealing with the minor, demoralization, behavioral disorders, model of responsibility, educational institution.
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Twórcza resocjalizacja
jako obszar transgresji potencjałów
Abstrakt: Opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące obecności
potencjału transgresji w twórczych działaniach resocjalizacyjnych. Analiza zagadnienia zawiera uwarunkowania rozwoju podmiotowego potencjału, charakterystykę jego ujawniania się
i kreacji w działaniach twórczych w kontekście procesów resocjalizacyjnych. Istotę transgresji
natomiast stanowi doświadczenie granicy i jej przekraczanie – przedstawione w koncepcji
transgresyjnej Józefa Kozieleckiego. Twórcza resocjalizacja jest w swojej istocie pozytywną
zmianą człowieka nieprzystosowanego społecznie. Koncepcja transgresyjna, skoncentrowana
na zmianie i rozwoju, ukazuje pozytywną wizję człowieka, podobnie jak w ujęciu twórczości.
Twórcza resocjalizacja stanowi obszar transgresji potencjałów. Występuje w nim transgresja
sprawcza. Twórczość wewnętrzną osoby nieprzystosowanej społecznie można uznać za transgresję osobistą i konstruktywną.
Słowa kluczowe: transgresja, potencjał, orientacja pozytywna, twórcza Resocjalizacja.

Współczesna myśl resocjalizacyjna coraz częściej odwołuje się do kierunków
oddziaływań, w których centralną ideą staje się odwołanie do potencjałów jednostki, możliwości rozwijania jej zasobów, a nie wyłącznie redukowania deficytów, często stających się źródłem zaburzonych zachowań. Twórcza resocjalizacja
poprzez swoje metody chce odnaleźć, rozwinąć i społecznie zaadaptować ludz(s. 313–329)  313
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kie potencjały. Generalnym celem twórczej resocjalizacji, sięgającej do dorobku
teoretycznego i metodologicznego koncepcji interakcyjnych, oraz koncepcji kognitywnych jest doprowadzenie do zaistnienia i pomyślnego zakończenia dwóch
procesów. Pierwszy polega na wzbudzaniu rozwoju strukturalnych czynników procesów twórczych i poznawczych jednostek nieprzystosowanych społecznie, drugi –
na zmianie ich zewnętrznego wizerunku społecznego (Konopczyński 2006, 2009).
Pomiędzy koncepcją twórczej resocjalizacji a tradycyjnie pojmowaną pedagogiką
resocjalizacyjną istnieje różnica w zakresie przywoływanych kontekstów teoretycznych. Koncepcja twórczej resocjalizacji jako nowy i swoisty kierunek rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej, pojęcie to wiąże się z jednej strony z heurystyką,
czyli interdyscyplinarną nauką zajmującą się metodologią twórczości, z drugiej
zaś z pedagogiką resocjalizacyjną, a patrząc szerzej – z nauką o resocjalizacji.
Oznacza to, że twórcza resocjalizacja czerpie swoje przesłanki teoretyczne zarówno z heurystycznych teorii dotyczących rozwoju twórczych metod rozwiązywania
problemów, jak i z koncepcji antropologicznych, kognitywistycznych, interakcjonistycznych określających teoretyczne podstawy procesów resocjalizacji. Mamy
zatem do czynienia z oglądem rzeczywistości resocjalizacyjnej z metodologicznej
perspektywy twórczego, wewnętrznego i społecznego kreowania osób nieprzystosowanych społecznie, w miejsce perspektywy korygowania i usprawniania ich
zaburzonych funkcji i struktur osobowych (Konopczyński 2012, 2018). Prezentowane opracowanie podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Czy twórcze działania resocjalizacyjne zawierają transgresyjny potencjał i jakie są możliwości jego
rozwoju? Analiza zagadnienia zawiera uwarunkowania rozwoju podmiotowego
potencjału, charakterystykę jego ujawniania się i kreacji w działaniach twórczych
w kontekście procesów resocjalizacyjnych. Istotę transgresji natomiast stanowi doświadczenie granicy i jej przekraczanie – intencjonalne wychodzenie człowieka
poza to czym jest i co posiada – przedstawione w koncepcji transgresyjnej Józefa
Kozieleckiego (Kozielecki 1985, 1987, 2001, 2009).

Uwarunkowania rozwoju podmiotowego potencjału
Celem wychowania resocjalizacyjnego jest całościowe ujęcie perspektywy rozwojowej człowieka nieprzystosowanego społecznie w jego wymiarach osobowych
i pełnionych ról i to ujęcie jest podstawą oddziaływań pedagogicznych. Uczynienie człowieka z jednej strony podmiotem życia, a z drugiej przystosowywanie go
do innych podmiotów (ludzi), sytuacji i zdarzeń jest zadaniem socjalizacyjnym.
Celem tradycyjnego wychowania resocjalizacyjnego jest więc wspomaganie procesów socjalizacji, a tam, gdzie nie spełniają one swej roli lub socjalizacja przebiega
nieprawidłowo, dokonywanie wychowawczych korekt, modelowań i uzupełnień
(Konopczyński 2012). Efektywność resocjalizacji jest zdeterminowana różnymi
czynnikami, jak kondycja biologiczna (wiek, płeć, stan zdrowia, wygląd, moto314  (s. 313–329)
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ryka), kondycja psychiczna, intelektualna, społeczna oraz kondycja ekonomiczna.
Resocjalizacja zatem musi oznaczać socjoterapię przyczynową jako ten rodzaj oddziaływania, który ma szansę na ukształtowanie świadomej i utrwalonej postawy
otwartej na niekonfliktowe, a przynajmniej na nienaruszające zasad prawnych,
rozwiązywanie problemów życiowych ( Hołyst 2017, s. 17). Koncepcja twórczej
resocjalizacji wraz z bazą teoretyczną, metodologiczną i metodyczną uzupełnia dotychczasowe, tradycyjne rozumienie istoty wychowania resocjalizacyjnego o proces
rozwijania i kreowania potencjałów, które nadają kierunek aktywności oraz kreują
role społeczne1. Efektem oddziaływań metod twórczej resocjalizacji są rozwinięte
alternatywne aspekty tożsamościowe, kompetencje i umiejętności.
Idea aktywności własnej podmiotu uczestniczącego w swoim rozwoju wyrosła
z dostrzeżenia wielowymiarowej, systemowej organizacji świata, której człowiek
jest częścią, co spowodowało przyjęcie podejścia dynamicznego w analizie ludzkiego zachowania i rozwoju (Trempała 2000, 2011; Pietrasiński 1987, Obuchowski
1985). Aktywność i podmiotowość jako wyznaczniki zmian rozwojowych, realizują się poprzez nabywanie kompetencji (zdolności) do sprawstwa i kierowania
własnym rozwojem (Tyszkowa 1996,Jarymowicz2008). Zakładając, że głównym
kryterium rozwoju psychicznego przyjmuje się stopień przystosowania jednostki
do aktualnych warunków życia rozróżnić należy przystosowanie zewnętrzne – do
wymagań otaczającego świata oraz przystosowanie wewnętrzne – polegające na
spełnianiu osobistych, samorealizacyjnych standardów. Proces przystosowania wewnętrznego nie następuje automatycznie i bezpośrednio po osiągnięciu przystosowania zewnętrznego, jako jego kontynuacja, lecz jest zjawiskiem specyficznym,
względnie autonomicznym, wymagającym odrębnych warunków. O ile wskaźnikiem przystosowania zewnętrznego jest obserwowalna, obiektywna skuteczność
pełnienia ról społecznych, o tyle przystosowanie wewnętrzne podlega przede
wszystkim subiektywnej ocenie podmiotu, jest rozpoznawane i odczuwane jako
harmonia w obrębie różnych obszarów życia psychicznego (myślenia, uczuć, działania) i różnych rodzajów aktywności, jako doświadczanie radości z zaangażowań,
wreszcie – jako poczucie samospełnienia się i głębszego niż dotychczas sensu życia (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa 1996), W ujęciu potencjalności rozwój spostrzegany jest jako permanentne „wyłanianie się nowego”, jako przesuwająca się
aktywna strefa najbliższego rozwoju. Wewnętrzna potencjalność podmiotu stanowi
gotowość do wytwarzania „nowego”, umożliwiająca – we wspierającym otoczeniu
– podejmowanie i realizowanie przez podmiot aktywności dotychczas niedostępnych. Zewnętrzna potencjalność podmiotu stanowi aktywne środowisko (aktywny
kontekst) działań podmiotu. Składają się na nią te elementy, na które podmiot
Najciekawszym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej jest otwarte pytanie
o pedagogikę resocjalizacyjną wobec (re)socjalizacji młodzieży – w aspekcie „rzeczywistości poszerzonej” – oraz o możliwości prowadzenia działań resocjalizacyjnych w cyberprzestrzeni (Konopczyński
2020).
1
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jest wrażliwy. W ich bezpośredniej lub pośredniej obecności, podmiot przejawia
gotowość (zdolność do…) przechodzenia do nowych form organizacji zachowania,
konstruowania nowych lub modyfikowania posiadanych struktur i znaczeń. Składowe aktywnego kontekstu stanowią materialne, społeczne, motywacyjne i organizacyjne elementy sytuacji społecznych (Tyszkowa 1988, s. 47).
Orientacja podmiotowa stanowi poszukiwanie oraz badanie problemów poznawczych i ułatwianie rozwiązywania problemów praktycznych, wyrastających
przed jednostką jako współtwórcą swej drogi życiowej i rozwoju. Celem orientacji
podmiotowej jest tworzenie systemu wiedzy autokreacyjnej, wzbogacającej istniejącą wiedzę na temat rozwoju psychicznego człowieka o perspektywę poznawczą
i pragmatyczną (Pietrasiński 1988, s. 88–89). Otwartość poznawcza człowieka
uobecnia się w działaniu opartym na wolnej woli, intencjonalności oraz potrzebie
sprawczości i kreatywności. Obie te potrzeby mogą zaistnieć w procesie działań
twórczych, które podejmuje praktyka resocjalizacyjna.
O ile stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi uznać można za przejaw
podmiotowości wewnętrznej, o tyle realne zaspokajanie ciekawości poznawczej,
podejmowanie działań stanowiących odpowiedź na pojawiające się w umyśle
człowieka pytania i wyzwania zaklasyfikować można do kategorii podmiotowości zewnętrznej. Tego rodzaju podmiotowość wyraża się w samourzeczywistnianiu
osoby (Straś-Romanowska 2016, s. 18). Podmiotowość zewnętrzna, będąca przejawem intencjonalności człowieka, jego woli oraz potrzeby sprawczości, realizuje
się osobliwie w działaniach transgresyjnych, twórczych, przekraczających horyzont
zastanej rzeczywistości, zarówno realnej, jak i symbolicznej. Tego rodzaju aktywność może przybierać rozmaite formy, spośród których wyróżnić należy transgresję
osobistą, ukierunkowaną na własną osobę, na osobiste cele – poznawcze, kompetencyjne, twórcze, wizerunkowe i inne, oraz transgresję społeczną czy historyczną, uobecniającą się w działaniach podejmowanych ze względu na interes innych
ludzi czy dobro wspólnoty (Straś-Romanowska 2016, s.19).
Współcześnie wielu badaczy przychyla się do perspektywy pozytywnej w profilaktyce, czyli zorientowanej na to, co czyni jednostkę zdrową i społecznie bardziej przystosowaną (Opora 2009, Mudrecka 2015, Rubacha 2017).

Rozwijanie i kreacja potencjału
w twórczych działaniach resocjalizacyjnych
W ujęciu humanistycznym twórczość stanowi wewnętrzną i indywidualną predyspozycję (zdolność, właściwość psychiczną) jednostki, zdolnej do realizowania
swoich możliwości w procesie twórczym (Koestler1964 za: Popek 2001, s. 14).
Sensotwórcza aktywność człowieka wynika z indywidualnego sposobu rozumienia
świata, a jej główna funkcja polega na twórczej adaptacji do przewidywanej przyszłości (Obuchowski 2000; 2002, Gołaszewska 1995). Kreatywność jako zespół
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cech człowieka ujawnia się w wyniku podejmowania przez niego aktywności twórczej, a przejawia się w jakiejś formie obserwowalnego zachowania, polegającego
na produkcji nowych i wartościowych wytworów przy czym wytworem może być
niekiedy samo zachowanie (Nęcka 2001, s. 20).
Heurystyczny wymiar twórczej resocjalizacji nadaje jej rolę, jakiej do tej pory klasyczna pedagogika resocjalizacyjna nie pełniła. Rola ta, zgodnie z założeniami heurystyki2 określa pedagogikę resocjalizacyjną jako naukę o kreowaniu
skutecznych i twórczych sposobów rozwiązywania problemów i zmierzającą do
rozwiązania najważniejszego z nich – wykreowania nowej tożsamości osoby nieprzystosowanej społecznie. Rola ta, zgodnie z założeniami heurystyki, określa pedagogikę resocjalizacyjną jako naukę o kreowaniu skutecznych i twórczych sposobów
rozwiązywania problemów, zmierzającą do wykreowania nowych cech tożsamości
osoby nieprzystosowanej społecznie. W tej perspektywie rozumowania twórcza resocjalizacja jest „twórczością stosowaną” (Nęcka 2005). Twórczość stosowana jest
pewnego rodzaju postępowaniem mającym dwa podstawowe cele do spełnienia.
Pierwszy z nich polega na rozwiązywaniu zadań problemowych za pomocą konkretnych metod i technik działania, drugi zaś na rozwijaniu twórczych zdolności
i predyspozycji zarówno poszczególnych osób, jaki zespołów ludzkich. Proces twórczej resocjalizacji realizuje obydwa cele, kładąc nacisk na wymiar kreacji nowych
parametrów tożsamości osób nieprzystosowanych społecznie. Materialne i społeczne efekty oddziaływań metod twórczej resocjalizacji stanowią konkretne wytwory, takie jak: namalowane obrazy, wykonane rzeźby, napisane opowiadania czy
wiersze (materialne wytwory twórczości), jak i prezentacje teatralne, wykonywane
utwory muzyczne czy realizowana aktywność sportowa (społeczne wytwory twórczości) (Konopczyński 2018, s. 68). Włączenie się w działania rozwijające strukturalne czynniki i mechanizmy procesów twórczych powoduje uzewnętrznianie się
potencjałów wychowanków. Warto nadmienić, iż współczesne koncepcje „odmitologizowują” spojrzenie na istotę twórczości i podkreślają „zwyczajność” twórczych
operacji umysłowych w porównaniu z innymi procesami poznawczymi (Nęcka
1994, 2012). Myślenie i działalność twórcza w paradygmacie poznawczym traktowane są jak każdy inny rodzaj aktywności człowieka. W twórczości mają udział
te same procesy (m.in. uwaga, pamięć, myślenie), które występują w innych formach aktywności, a tym, co pozwala odróżnić aktywność twórczą od innych form
zachowania i działania, jest przede wszystkim swoistość celu stawianego sobie
przez człowieka (Nęcka1995). Umiejętnościami niezbędnymi w działaniu twórczym są m.in.: umiejętność przełamywania nawykowych sposobów percepcji sy2
Heurystyki to reguły, instrukcje bądź intuicje, które są mniej określone niż algorytmy; w przeciwieństwie do tamtych są zawodne, nigdy nie ma gwarancji, że za pomocą heurystyk – nawet tych
najlepszych- człowiek osiągnie rozwiązanie zadania. Mają one jednak tę zaletę, że drastycznie redukują trudność zadania i niezbędny do jego rozwiązania wysiłek poznawczy. Heurystyczność procesu
twórczego w dużej mierze decyduje o jego nieciągłości, intuicyjności i pewnej tajemniczości (Kozielecki
1992, s. 190).
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tuacji zdaniowych; zdolność do poddawania w wątpliwość; umiejętność szybkiego
i adekwatnego dostosowywania się do nowych sytuacji; umiejętność „próbowania
inaczej”; umiejętność oswajania inności; zdolność do skutecznego posługiwania się
intuicją; wykazanie się skutecznością (Góralski1996, s. 15–16).
Działania twórcze w obszarze resocjalizacji w sposób zamierzony wywołują
zarówno proces tworzenia, jak również kreowanie nowych (zmodyfikowanych)
form zachowań, nadając im nowe znaczenie. Podjęcie działań twórczych wyzwala
samodzielne myślenie i rozwiązywanie nieznanych problemów i zadań a przez to
przekraczanie stanów aktualnych, uruchamiając przy tym wyobraźnię. W procesie
twórczej resocjalizacji wychowankowie odnajdując i kreując swoje nowe wymiary
osobowe i społeczne stają się twórcami samych siebie, nadając swojemu życiu
inny wyraz i charakter. Istotne jest to, że w jej wyniku powstaje szansa stworzenia nowego wymiaru tożsamościowego3 człowieka nieprzystosowanego społecznie. Otwierają się nowe możliwości readaptacyjne, ujawnia gotowość do zmian
– w kierunku wykreowania przyszłości. Dotyczy inicjowania procesu społecznego
adaptowania własnych form aktywności, opartych na ujawnionych potencjałach.
Szczególnie interesujące dla omawianej problematyki jest autokreacyjne rozumienie twórczości proponowane przez Ruth Richards w modelu twórczości życiowej
codziennej. Twórczość życiowa (lifetime creativity) przejawia się we wszystkich
dziedzinach życia i we wszystkich rodzajach codziennej aktywności w postaci wytworów, pomysłów, zachowań, sposobów rozwiązywania problemów, podejścia do
pracy, do ludzi, do siebie. Twórczość codzienną należy rozumieć jako podmiotową
kreatywność, pozwalającą uznać za twórcze każde rozwiązywanie zadania, które w minimalnym stopniu zmienia zastaną sytuację wewnętrzną lub zewnętrzną
(Limont 2003, s. 18). Twórczość codzienną (everyday creativity) łączącą się z motywacją wzrostu i rozwoju oraz zdolnością człowieka do przetrwania w trudnych warunkach. Jest własnością niemal wszystkich ludzi, którzy szukają zadań
rozwojowych i sensu życia. Stanowi zasób wspierający dobrostan ludzi (Richards
1990). Istnieją różne poziomy twórczości, w których mini twórczość jest zdolnością konstruowania osobistej wiedzy i rozumienia otaczającego świata, a twórczość
przez małe „t’’ to dostrzeganie, nazywanie i rozwiązywanie problemów dnia codziennego oraz dokonywanie wyborów przybliżających do indywidualnych celów
życiowych (Craft 2000). W związku z procesem tworzenia własnej drogi życiowej
pozostaje aktualne istotne zagadnienie psychokreacjonizmu, które wywodzi się
z orientacji humanistycznej i według którego każda jednostka jest potencjalnie
twórcza (Kozielecki 2009).

3
Nowy wymiar tożsamości spełniałby jej podstawowe funkcje: relacyjną, sprawstwa oraz uaktualnienia potencjalności. Należy podkreślić, iż funkcja tożsamości – uaktualnienia potencjalności łączy
się z poprzednimi – chodzi w niej o wzrost poczucia adekwatności, współistniejący ze stymulowaniem
motywacji do działania, pokonywania przeszkód, osiągania założonych celów. Rozwojowym efektem
tej funkcji jest doświadczanie podmiotowości (za: Majczyna 2000, s. 35–50).
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Pozytywna perspektywa rozwoju potencjału
w kontekście twórczej resocjalizacji
Rozważania wokół tworzenia przestrzeni do uwalniania potencjału twórczego
w działaniach resocjalizacyjnych prowadzi do konkluzji, iż resocjalizacja w swojej
istocie jest pozytywną zmianą człowieka nieprzystosowanego społecznie – w wyniku metodycznie zaplanowanych oddziaływań, inicjujących jego rozwój osobowy
i społeczny, dotychczas zablokowanego. W miejsce dotychczasowych sposobów
korygowania (korekcji lub psychokorekcji) (eliminująco naprawcze podejście klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej – realizowana jest orientacja na kreowanie
pozytywnych potencjałów człowieka nieprzystosowanego społecznie. Najważniejszy
rezultat tych oddziaływań jest zatem następujący: nowe kompetencje poznawczo-osobowe pozwalają na rozwiązywanie sytuacji życiowych w sposób odmienny
niż dotychczas.
Wydaje się, że odnajdywanie pozytywnej perspektywy w działaniach resocjalizacyjnych wpisuje się w szerszą dyskusję dotyczącą warunków skutecznej
readaptacji oraz poszukiwania i charakterystyki najbardziej adaptacyjnych form
psychospołecznego funkcjonowania człowieka4. Dynamicznie rozwijająca się psychologia pozytywna zaowocowała szeregiem koncepcji stanowiących dobre podstawy do badań nad najbardziej adaptacyjnymi formami psychospołecznego
funkcjonowania (Seligman i Csikszentmihalyi 2000; Trzebińska 2008). Jedną
z nich jest zaproponowana przez Giana Vittorio Caprarę (2009) koncepcja orientacji pozytywnej, definiowanej jako podstawowa cecha (w sensie stałej właściwości) osobowości odzwierciadlająca ogólną skłonność do odbierania doświadczeń
życiowych z pozytywnym nastawieniem (za: Sobol-Kwapińska 2014, s. 77). Osoby
o orientacji pozytywnej charakteryzują się utrwaloną tendencją do zauważania
i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów samego siebie, własnych doświadczeń i możliwości kształtowania przyszłości.
Pozytywna orientacja jest to podstawowa tendencja do zauważania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie.
Jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za adaptacyjne funkcjonowanie, oznacza
bowiem naturalną inklinację w kierunku korzystnej oceny samego siebie, wysokiej
satysfakcji z życia i oceny szans realizacji. W kontekście rozważań dotyczących
twórczych działań resocjalizacyjnych wydaje się, że pozytywność może sprawić, iż
pojawi się – może jeszcze nie tendencja – ale zauważenie nowych doświadczeń
i korzystnych zmian spowodowanych przez wychowanka. „Uwolnia” się zatem
4
Inspiracją do poszukiwania orientacji pozytywnej była próba określenia zmiennych będących odwróceniem depresyjnej triady poznawczej zaproponowanej przez Becka (1967), na którą składają się
negatywne przekonania o sobie, świecie i przyszłości.
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przestrzeń do tworzenia (twórczości). Potwierdzono również związek orientacji
pozytywnej z przekonaniem o własnej skuteczności. Przekonania te wpływają na
poznawczy i emocjonalny komponent subiektywnego dobrostanu, to jest pozytywne myślenie i poczucie szczęścia. Pozytywne myślenie, inaczej orientacja pozytywna, koresponduje również z różnicą między pozytywnym i negatywnym afektem
(Łaguna, Oleś, Filipiuk 2011, s. 48).
Pozytywna koncepcja człowieka i twórcza realizacja posiadanych zasobów
przyczyniają się do poprawy jakości życia na co dzień – dobrostanu (Seligman
2005; Czapiński 2004; Trzebińska 2008; Carr 2009). W kontekście działań resocjalizacyjnych ważne jest przekonanie, będące głównym założeniem koncepcji pozytywnej, że taki sposób postrzeganie świata, siebie i przyszłości świadczy
o podstawowej predyspozycji człowieka do radzenia sobie w życiu, pomimo przeciwności, problemów i porażek.
Pozytywna perspektywa zasobów człowieka i jakości jego życia – jako kontekst rozwoju – znajduje się również w autorskim modelu rozwoju twórczych
kompetencji w dorosłości. Zamysł opracowania autorskiego modelu rozwoju twórczych kompetencji wyznaczała potrzeba syntezy dotychczasowych eksploracji związanych z mechanizmami ujawniania się twórczych zasobów człowieka na różnych
etapach rozwoju. Konceptualizacja modelu jest wynikiem wieloletnich eksploracji
poznawczych i empirycznych w interdyscyplinarnym obszarze rozwoju, twórczości
i edukacji5. Koncepcja twórczych kompetencji wpisuje się w aktualnie konstruowaną ideę pedagogiki pozytywnej (rozwoju) – rozumianej jako dziedzina pedagogiki
twórczości i zdolności, koncentrująca się na problemach zasobów i dobrostanu
człowieka. Twórcy pomysłu wychodzą z założenia, że istnieje potrzeba wyrównania proporcji w badaniach empirycznych i rozważaniach teoretycznych pomiędzy
Szerzej zagadnienie to prezentuję w pracach: Wróblewska 2015a; 2015b, 2015c; Wróblewska
2018; Wróblewska 2019a; 2019b. Koncepcja autorska twórczych kompetencji w dorosłości odwołuje się
do paradygmatów: rozwojowo-humanistycznego, interakcyjnego i systemowego ujmowania twórczości,
psychotransgresjonizmu oraz pozytywnej koncepcji zasobów i dobrostanu człowieka oraz jakości życia.
Koncepcja ujmuje twórczość w kategoriach procesu (procesualny charakter rozumienia twórczości),
wyrażonego w postawie twórczej i rozumianego w kontekście szerokim, zgodnie z ujęciem systemowym i z modelem interakcyjnym, jako wypadkową wzajemnych oddziaływań funkcji poznawczych i
motywacyjno-emocjonalnych osobowości (Popek, 2001). Podmiotowa kompetencja twórcza stanowi
jedną z tych zmiennych. Wyznacznikami twórczych kompetencji są podmiotowe cechy twórcze, ujęte
jako postawa twórcza, wyrażają aktywne ustosunkowanie się do życia i otaczającego świata, którego
wyrazem jest potrzeba poznawania, przeżywania oraz świadomego zmieniania zastanej rzeczywistości
oraz własnego Ja (Popek 2001). Postawa twórcza, ujmowana jako zespół dyspozycji poznawczych,
emocjonalno-motywacyjnych i behawioralnych, umożliwia jednostce reorganizowanie dotychczasowych
doświadczeń, odkrywanie i konstruowanie dla niej nowych i wartościowych. Indywidualny kontekst
ujmowania twórczych kompetencji tworzy doświadczenie życiowe (biograficzne). Twórcze kompetencje rozumiane jako zdolności i określone sprawności, pozwalają człowiekowi twórczo organizować i
interpretować doświadczenie życiowe. Kompetencje twórcze w perspektywie transgresyjnej zawierają
zdolności do transgresyjnych działań w sytuacjach zadaniowych i różnych dziedzinach życia ale także
zdolności do poszerzania osobistych zasobów rozwojowych.
5
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pedagogiką braku i niedostatku (kompensacji i deficytów) – a pedagogiką rozwoju
i wzrostu. Postulowane jest większe skoncentrowanie uwagi na zdrowiu, zdolnościach, talencie, mądrości, twórczości oraz innych cnotach i zasobach rozwojowych
człowieka, podobnie jak miało to miejsce w psychologii pozytywnej. Twórcy tej
idei są przekonani, że przyszła pedagogika zajęta zdolnościami, kreatywnością
i dobrym życiem wkrótce się rozwinie w nowy, ważny nurt naukowy współczesnej
pedagogiki (Szmidt 2013).
Podmiotowe twórcze kompetencje i transgresję można również traktować jako
istotne zasoby, które zapewniają sukces, innowacyjność i efektywność w działaniach podejmowanych w innych obszarach niż edukacja (inwestycyjnym, ekonomicznym, zarządzającym). Prowadzone przez autorkę analizy potwierdzają
działanie specyficznego mechanizmu, który reguluje funkcjonowanie podmiotowych cech twórczych i zachowań transgresyjnych (Wróblewska 2015). Działania
transgresyjne wskazują na aktywne negocjowanie między osobą a otoczeniem jej
życia, które polega na intencjonalnym przekształcaniu celów i zadań życiowych
w taki sposób, że są one możliwe do realizowania oraz niosą ze sobą wartość
gratyfikacyjną dla samej jednostki. Kompetencje twórcze ukazane w perspektywie transgresyjnej koncepcji człowieka pozwalają na charakterystykę zachowań,
w których przejawia on aktywne i intencjonalne zaangażowanie w zmiany, ich
inicjowanie i kreowanie. Kluczem do sukcesu w realizacji planów osobistych, zawodowych i społecznych jest umiejętność wychodzenia poza codzienną aktywność, elastyczność oraz (pro)aktywność ukierunkowaną na zmiany (Wróblewska
2015). Potencjał podmiotowy i kompetencje stanowią istotne zasoby zapewniające
efektywne radzenie sobie w sytuacjach społecznych i zawodowych oraz nowych
modelach realizacji kariery (Wróblewska 2018; 2018).

Twórcza resocjalizacja jako obszar transgresji potencjałów
Istotą ekspansji „ku sobie” jest przejście od tego, co możliwe, do tego, co
realne (Kozielecki 2001).
W ujęciu Józefa Kozieleckiego – twórcy koncepcji transgresyjnej człowieka
– granica pełni dwie komplementarne funkcje. Z jednej strony, oddziela istniejący stan rzeczy od stanu antycypowanego. Dokonuje podziału całości na znane i nieznane, określone i nieokreślone, zagospodarowane i niezagospodarowane
przez człowieka. Wyznacza przestrzeń nieosiągalną, niedotkniętą, wyobrażoną,
przewidywaną jedynie intuicyjnie. Z drugiej strony, ułatwia człowiekowi spostrzeganie całości, motywuje do jej opanowania, zdobycia tego, co po drugiej stronie,
a następnie redefinicji pełni doświadczenia w nowy i twórczy sposób (Kozielecki
2002). Adaptacyjny potencjał podmiotu oznacza dostosowanie działania do warunków wyznaczonych przez charakter otoczenia, natomiast transgresyjny potencjał podmiotu określa czy generowane przez jednostkę działania są podatne na
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twórczą modyfikację. Transgresyjna aktywność człowieka ma głównie charakter
adaptacyjny, służy przystosowywaniu się do niestabilnych warunków i wymagań
otoczenia. Jej specyficzną funkcją jest jednak zmienianie otaczającego świata oraz
własnej sytuacji w świecie. Mamy do czynienia wówczas z transgresją sprawczą
o charakterze twórczym. Do typowych zachowań transgresyjnych pełniących funkcję adaptacyjną należą samokształcenie, zdobywanie wiedzy o świecie, nowych
umiejętności. Transgresja twórcza natomiast wyraża się we wszelkich działaniach
innowacyjnych, które mogą mieć charakter zarówno konstruktywny, jak i destruktywny. Na szczególną uwagę zasługują takie formy podmiotowości zewnętrznej,
jak samostanowienie, samorealizacja i samokontrola, oparte na samopoznaniu, autorefleksji i poczuciu odpowiedzialności za własne życie. Osobista aktywność transgresyjna, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, skutkuje rozwojem osobowym,
wzmacnianiem poczucia własnej wartości oraz wzrostem poczucia godności, o ile
samorozwój dotyczy również sfery moralnej (Straś-Romanowska 2016, s. 18–19).
Wydaje się, że podjęcie działań twórczych w resocjalizacji dowodzi, iż generowane przez jednostkę działania są podatne na twórczą modyfikację. Należałoby
zatem rozważyć czy działania w obszarze twórczej resocjalizacji zawierają transgresyjny potencjał podmiotu.
W koncepcji transgresyjnej Józefa Kozieleckiego istotę transgresji stanowi doświadczenie granicy i jej przekraczanie – intencjonalne wychodzenie człowieka
poza to czym jest i co posiada (Kozielecki 1983, 1985, 1987). Teoria psychotransgresjonizmu ujmuje szersze znaczenie transgresji jako skoncentrowanej „na
rozwoju” oraz „na zmianie i rozwoju” rozumianej jako działanie twórcze, innowacyjne i ekspansywne, zarówno indywidualne jak i zbiorowe, które przekracza
dotychczasowe granice ludzkich osiągnięć. Wykonując je człowiek wychodzi poza
swoje ograniczone możliwości, poza swoją niedoskonałość (…) i dzięki temu tworzy nowe wartości rozwija siebie (Kozielecki 2001, s. 20). Transgresyjną koncepcję
człowieka, skoncentrowaną na zmianie i rozwoju, promuje nową jego wizję – podobnie jak w ujęciu twórczym – jako osoby aktywnej, twórczo przekształcającej
otoczenie i samą siebie. Człowiek jest aktywnym sprawcą, zdolnym do myślenia
i działania transgresyjnego. Budowanie tożsamości uwzględniającej specyfikę środowiska życia, treść i tempo społecznych przemian to jedna z głównych transgresji
wewnętrznych naszych czasów (Kozielecki 2001, 2009). Koncepcja transgresyjna
człowieka oparta jest przede wszystkim na działaniach celowych. Wyrażają się one
w aktywnościach bezpośrednio regulujących zachowanie, decydując o tym, jakie
sytuacje są dla jednostki mniej istotne, a jakie ważne (Kozielecki 1987). Podstawowym założeniem paradygmatu transgresjonizmu (jaki jest człowiek?) jest założenie podmiotowości (Kozielecki 2009). Zgodnie z nim człowiek jest podmiotem,
bytem sprawczym, aktorem. Człowiek – sprawca charakteryzuje się wewnątrzsterownością. Działania transgresyjne stanowią aktywności ukierunkowane na
zmiany. Podkreślając wątek indywidualny – najważniejsze w realizacji zachowań
transgresyjnych jest przekroczenie osobistych możliwości (granic) w dowolnym
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wymiarze funkcjonowania jednostki. Zgodnie z założeniem pozytywności psychotransgresjonizm nastawiony jest przede wszystkim na badanie mocnych stron, które dla człowieka są szczególnie ważne, jak zdrowie, autonomia, wartości osobiste
i moralne (Kozielecki 2009). Perspektywa transgresyjna zakłada istnienie zdolności
do transgresyjnych działań w sytuacjach zadaniowych i różnych dziedzinach życia
ale także zdolności do poszerzania osobistych zasobów rozwojowych i przekraczanie granic własnych ograniczeń (Pufal-Struzik 2008; Giza 2008). Kompetencje
twórcze ukazane w perspektywie transgresyjnej koncepcji człowieka pozwalają na
charakterystykę zachowań, w których przejawia on aktywne i intencjonalne zaangażowanie w zmiany, ich inicjowanie i kreowanie6.

Czy twórcze działania resocjalizacyjne zawierają
transgresyjny potencjał podmiotu i jakie są możliwości
jego rozwoju?
Z koncepcji Kozieleckiego wynika, że właściwie każde działanie człowieka
wiążące się z przekraczaniem granic własnych możliwości może być twórcze.
Podjęcie działań twórczych w procesie resocjalizacji stanowi pewien specyficzny
rodzaj postawy transgresyjnej, polegającej na przekraczaniu dotychczasowego sposobu percepcji i zachowania. Jak zostało dotychczas zaprezentowane działania
twórcze w obszarze resocjalizacji w sposób zamierzony wywołują zarówno proces
tworzenia, jak również kreowanie nowych (zmodyfikowanych) form zachowań,
nadając im nowe znaczenie. Podjęcie działań twórczych wyzwala samodzielne
myślenie i rozwiązywanie nieznanych problemów i zadań a przez to przekraczanie
stanów aktualnych, uruchamiając przy tym wyobraźnię. Rezultat jest wynikiem
samodzielnie podjętych działań. Stanowi on nową jakość w stosunku do dotychczasowych doświadczeń osobistych i społecznych. Wzbogaca poznanie (nowej)
rzeczywistości oraz samego siebie. Istotne jest budowanie zaufania w kreatywne
możliwości, otwarcie się na nowe formy działania, dialog z nowymi treściami, ale
także emocjami i odczuciami. Zatem dzięki działaniom transgresyjnym możliwe
staje się ponowne określenie siebie, zauważenie nowych perspektyw – najpierw
w myśleniu i działaniu – a następnie w swoim życiu oraz czerpanie satysfakcji
z podejmowanych aktywności.
Transgresja jako mechanizm rozwojowy implikuje, co istotne, motywację heterostatyczną, a więc zmierzającą ku nowym doświadczeniom, zachowaniom, preferencjom, stylowi życia. Tego typu motywacji towarzyszy zjawisko przesunięcia
afektywnego, polegającego na wzroście emocji pozytywnych i zmniejszaniu emocji
negatywnych w czasie czynności twórczych, odkrywania wartości i realizowania
6
Zagadnienie to zostało omówione w następujących opracowaniach autorskich: Wróblewska 2020,
2019; 2017.

(s. 313–329)  323

Monika Wróblewska

zamierzonych celów (Kozielecki 1984). W działaniach transgresyjnych dominuje
nadzieja7 – w czynnościach ochronnych szczególnie istotny jest lęk i emocje pochodne (Kozielecki 2006, s. 301).
Wychowanie resocjalizacyjne wpływa na dwa wymiary kształtowania parametrów tożsamościowych wychowanka: wymiaru wewnętrznego kreowania wychowanka poprzez rozwój jego potencjałów i wymiaru społecznego kreowania
wychowanka poprzez prezentowanie jego twórczych dokonań. Tak rozumianą
twórczość osoby nieprzystosowanej społecznie możemy nazwać twórczością resocjalizacyjną wewnętrzną i twórczością resocjalizacyjną zewnętrzną. Twórczość
wewnętrzna to pozytywne zmiany dotyczące parametrów osobowych, natomiast
twórczość zewnętrzna to społeczne rezultaty tych zmian. Odnosząc wymienione
wymiary kreowania i twórczości – do koncepcji transgresyjnej człowieka – można
przyjąć, że zachodzi tutaj przede wszystkim twórcza transgresja „ku sobie” albo
autokreacyjna, która daje możliwość poznawania i odkrywania siebie. Pozwala
również na wprowadzanie nowych i pozytywnych zmian w zachowaniu. Przy tego rodzaju transgresji zachodzi również przekraczanie możliwości na poziomie
osobistym – w kierunku pozytywnym. Zatem twórczość wewnętrzną osoby nieprzystosowanej społecznie można uznać za transgresję osobistą i konstruktywną.
Wymiar społecznego kreowania oraz twórczość resocjalizacyjna zewnętrzna prowadzić może do transgresji społecznej („ku innym”).
Dokonywanie transgresji osobistych „ku sobie” (autotransgresja) polega na intencjonalnym rozwijaniu oraz przekraczaniu potencjałów, aby wzbogacać osobiste
doświadczenie, wyjść poza dominujący styl życia, ograniczenia umysłowe, charakterologiczne czy wolicjonalne. Działania tego rodzaju można odnieść do samorozwoju, samodoskonalenia, autokreacji czy tworzenia siebie według własnego planu.
Transgresja osobista sprawia, że mogą pojawić się zupełnie nowe, dotychczas nieznane możliwości indywidualnego funkcjonowania jednostki przy wprowadzaniu
zmian w jakiejś sferze. Są one przede wszystkim ważne i wartościowe z punktu
widzenia danej osoby, a także służące jej lepszemu funkcjonowaniu. Zatem –
zgodnie z przytoczonym uprzednio poglądem Kozieleckiego – istotą ekspansji „ku
sobie” jest przejście od tego, co możliwe, do tego, co realne.
Istotą działań ku sobie jest autokreacja, rozwój kompetencji, uzdolnień i osobowości oraz wzbogacanie doświadczenia. Dzięki nim jednostka ma poczucie własnej skuteczności, traktuje trudne zadania jako wyzwanie, a w rezultacie dochodzi
do osiągnięć. Jak stwierdza Anna Gałdowa – rozwój osobowy jest procesem wyNadzieja może determinować kierunek działań człowieka. Jest ona potrzebna wtedy, gdy realizowanym przez człowieka celom towarzyszy niepewność i pojawiają się bariery. Stanowi wielowymiarową strukturę poznawczą, której centralnym składnikiem jest przekonanie, że w przyszłości człowiek
otrzyma dobro (osiągnie ważny cel) z określonym stopniem pewności, czyli z określonym prawdopodobieństwem. Jeżeli jest to rodzaj przekonania człowieka, że dzięki umiejętności wykonywania zadań
i dzięki silnej motywacji, inicjującej i podtrzymującej działanie, osiągnie on doniosły cel – stanowi to
rodzaj nadziei aktywnej (Kozielecki 2006, s.37).
7
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zwalania się i porzucania starych sensów na rzecz sensów nowych, wyrażających
głębsze i subiektywnie bardziej trafne rozumienie porządku świata oraz odnowy
własnego życia (Gałdowa 1990). Treść prorozwojowych starań podmiotu najpełniej oddaje autokreacja – świadomego współformowania się jednostki poprzez
uczenie się, działanie, refleksję, wybory życiowe otwierające nowe możliwości rozwoju (Pietrasiński 1990).

Kreacja – Pozytywność – Transgresja
jako potencjały rozwoju
w kontekście twórczej resocjalizacji – refleksja końcowa
W twórczych działaniach resocjalizacyjnych dokonuje się rozwijanie i kreacja
potencjału. Ukazane tworzenie przestrzeni w tych działaniach prowadzi do konkluzji, iż resocjalizacja w swojej istocie jest pozytywną zmianą człowieka nieprzystosowanego społecznie. Koncepcja transgresyjna człowieka, skoncentrowana na
zmianie i rozwoju, ukazuje pozytywną wizję człowieka, podobnie jak w ujęciu
twórczości, osobę aktywną, twórczo przekształcającą otoczenie i samą siebie. Twórcze działania resocjalizacyjne zawierają transgresyjny potencjał. Występuje w nich
transgresja sprawcza o charakterze twórczym. Pojęcie „graniczności” w odniesieniu
do doświadczenia człowieka, uznać można za obszar, który zawiera w sobie potencjał sensotwórczy, dający możliwość wielu różnych interpretacji. Jest to również
potencjał heurystyczny8, otwarty na poszukiwanie nowych interpretacji. Granica
zamyka i rozdziela, ale również otwiera nową perspektywę doświadczenia.

Abstract: Creative social rehabilitation
as an area of otential transgression
The study aims to answer the question about the presence of the potential for transgression
in creative social rehabilitation activities. The analysis of the issue includes the conditions for
the development of subjective potential, the characteristics of its disclosure and creation in

8
Jednym z istotnych mechanizmów transgresji jest heurystyka żagla. Metoda ta wzmacnia i
podtrzymuje nadzieję w zadaniu o wysokim stopniu niepewności, podobnie jak umiejętne sterowanie
żaglem podczas silnego wiatru. Zawiera (…) proces formowania początkowej oceny prawdopodobieństwa jako normy założone, implicite, opartej na intuicji. Ocena ta jest podtrzymywana i wzmacniana
na podstawie wielu innych wskaźników. Ponadto towarzyszyć jej mogą pozytywne emocje, wola, inklinacje poznawcze i nadzieja (Nosal, Kozielecki 2011, s. 27). Strategią rozwiązywania problemów
transgresyjnych jest również heurystyka tworzenia bąbli. Stosuje się ją głównie w świecie społecznym
i w działaniach politycznych na dużą skalę. W tego typu działaniach stosuje się strategię „tworzenia
bąbli nowego w morzu starego”. „Bąble” stanowią skupiska ludzi o poglądach awangardowych, reformatorskich i innowacyjnych. Na początku stanowią one mniejszość, pod wpływem czasu następuje ich
zjednoczenie. Pęcznieją, zajmując coraz większą powierzchnię „w morzu starego”(por. Kozielecki 2009,
s. 338).
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creative activities in the context of social rehabilitation processes. The essence of transgression is the experience of the border and its crossing – presented in Józef Kozielecki transgressive concept. Creative social rehabilitation is essentially a positive change in a socially
maladjusted person. The transgressive concept, focused on change and development, shows
a positive vision of man, just like in terms of creativity. Creative social rehabilitation is an
area of potential transgression. There is causative transgression in it. The inner creativity of
a socially maladjusted person can be considered a personal and constructive transgression.
Key words: transgression, potential, positive orientation, creative rehabilitation.
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Działania wspólnotowe organizacji pozarządowych
i ich znaczenie dla reintegracji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Abstrakt: Od wielu lat, organizacje pozarządowe w Polsce, przyczyniają się do reintegracji
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarówno poprzez świadczenie usług,
środowiskową aktywizację społeczną jak i różnego rodzaju działania indywidualne i wspólnotowe. Organizacje pozarządowe, jako rzecznik reprezentują interesy środowiska i szerzej
mówiąc społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności określonych grup społecznych, które
z różnych przyczyn mogą być marginalizowane. Proponują pożądane rozwiązania legislacyjne.
Budują koalicje poparcia określonych rozwiązań. Doceniając rolę i znaczenie oddziaływania
organizacji pozarządowych na osoby oraz całe grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
należy podkreślić konieczność wbudowania w proponowany system readaptacji tych osób,
elementów tożsamości osobowej, która pozwoli na uruchamianie procesów edukacji, pomocy
i integracji oczekiwanych z pozycji samowychowania i samoświadomości.
Słowa kluczowe: reintegracja, społeczeństwo obywatelskie, rzecznictwo w sprawie osób
zagrożonych wykluczeniem.
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Wprowadzenie
Readaptacja społeczna, jako kulturotwórczy model wpisany w struktury demokratycznego porządku prawnego, może być budowana na gruncie zaufania i odpowiedzialności przez wszystkie strony zaangażowane w proces kontroli i zmiany
społecznej. Organizacje społeczne w Polsce poprzez współpracę, koordynację
określonych działań, wymianę i transcendencję pomiędzy uczestnikami systemu
a wykonawcami zadania mogą doprowadzić do tego stanu rzeczy, jeżeli treścią
oferty readaptacyjnej będzie uczenie się wzajemnie: szacunku, kooperacji, negocjacji, kompromisu, przyjaźni, społecznych umiejętności, aktywności prospołecznej,
akceptowanych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych oraz
wrażliwości. Jest to warunek podstawowy, ponieważ w kategorii oczekiwanych
zmian interpersonalnych u jednostki zagrożonej wykluczeniem społecznym w warunkach wtórnej resocjalizacji należy dążyć do przeorientowania u tych osób z celów materialnych na rzecz celów duchowych, pozwalających wyrobić mechanizm
samokontroli i samoświadomości, ułatwiając jednostce tym samym zrzucenie odpowiedzialności za przeszłość na rzecz dookreślenia nowych celów życia.
Perspektywa teoretyczna i praktyczna pedagogiki resocjalizacyjnej bazuje, na
współdziałaniu wielu teorii reprezentujących różnorakie nurty i dyscypliny naukowe jak: socjologia, medycyna, kryminalistyka, filozofia, psychologia czy praca
socjalna. Pedagogika resocjalizacyjna na podstawie zasymilowanych teorii buduje
indywidualne koncepcje unaoczniające różnorakie konstelacje nieprzystosowania
społecznego, patologii społecznych oraz innych postaci zaburzeń w zachowaniu
i funkcjonowaniu człowieka będącego przedmiotem jej dociekliwości. Pedagogika
resocjalizacyjna, jak podkreśla M. Michel posiada status samodzielnej dyscypliny pedagogicznej (Michel 2017, s. 96), choć należy zaznaczyć, że od początku
swojego istnienia ma charakter i status nauki interdyscyplinarnej (Konopczyński
2014, s. 58). W niniejszym artykule przybliżony zostanie jeden z obszarów zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej, dotyczący roli polskich organizacji pozarządowych w reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Autorzy będą starali się podkreślić konieczność wbudowania w istniejący system readaptacji, elementów tożsamości osobowej, która pozwoli na uruchamianie
procesów edukacji, pomocy i integracji oczekiwanych z pozycji samowychowania
i samoświadomości poszczególnych jednostek czy grup zagrożonych wykluczeniem. W artykule przedstawiono również znaczenie organizacji pozarządowych,
jako rzeczników reprezentujących interesy środowiska i społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności określonych grup społecznych, które z różnych przyczyn
mogą być marginalizowane.
Warto zauważyć, że organizacje pozarządowe w Polsce, przyczyniają się
w istotny sposób do reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
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nie tylko poprzez świadczenie usług czy środowiskową aktywizację społeczną,
ale w szczególności poprzez różnego rodzaju podejmowane działania indywidualne i wspólnotowe. Organizacje pozarządowe posiadają ogromny potencjał skupiając osoby, które z determinacją i poświęceniem, często nieodpłatnie poprzez
znajomość środowiska lokalnego, nie tylko niosą pomoc jednostkom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, ale również przyczyniają się do rozpoznania pojawiających się nowych potrzeb społecznych i reintegracji społecznej. Do priorytetów
najczęściej przypisywanych organizacjom pozarządowym, które przyczyniają się do
reintegracji społecznej można zaliczyć:
— zaspokajanie potrzeb indywidualnych, wspólnotowych w małej grupie,
w szczególnej atmosferze solidarności,
— tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i wspólnotowych, mającego charakter subsydiarny (a nie przeciwstawny, alternatywny) w stosunku do
państwa, pełniącego rolę uzupełniającą,
— stworzenie mechanizmów współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji
dotyczących różnych problemów (jak np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).
— przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie praw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających realizacji w poczuciu dobra wspólnego,
— propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego (Niewiadomska,
2005, s. 61).
Doceniając rolę i znaczenie oddziaływania organizacji pozarządowych na osoby oraz całe grup zagrożone wykluczeniem społecznym, należy zwrócić uwagę za
znawca problematyki A. Bałandynowiczem, na konieczność wbudowania w proponowany system readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, elementów tożsamości osobowej, jako esencji i podstawy ontologicznej, która pozwoli
na uruchamianie procesów edukacji, pomocy i integracji, oczekiwanych z pozycji
samowychowania i samoświadomości takich osób (Bałandynowicz 2019, s. 493).
Uwzględniając te aspekty, zarówno u osób zagrożonych wykluczeniem jak
i u społeczeństwa powinna powstać swoista dyspozycyjność przestrzegania reguły solidaryzmu, jako aksjomatu dla działań readaptacyjnych, uwzględniającej
uczciwość, pomocowość i skuteczność. Według J. Lucana, te trzy elementy uwiarygodniają prawdziwość świadczonych przez organizacje pozarządowe usług opiekuńczo-wychowawczych, które realnie mogą ułatwić jednostce opanowanie lub
zmniejszenie zasięgu i siły stresowych zdarzeń oraz doprowadzić do społecznej
destygmatyzacji (Lucan 1986, s. 77).
Znawca problematyki K. Linowski analizując proces readaptacji, dostrzega konieczność akcentowania w nim pojęcia więzi społecznych, które u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny być podtrzymywane, rozwijane, czy też
odbudowywane ze środowiskiem zewnętrznym. Dlatego, organizacje pozarządowe zwracają uwagę na związki i relacje osób wykluczonych z rodziną, osobami
bliskimi, akcentują konieczność wykonywania przez nich pracy zawodowej, czy
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uczestnictwa w przedsięwzięciach np. artystycznych, charytatywnych, (Linowski
2010, s. 135–136). Działania te sprzyjają, powrotowi osób wykluczonych do społeczeństwa.
W związku z powyższym w niniejszym artykule sformułowano następujące
tezy:
1. Organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w rozwiązywania problemów
społecznych oraz przyczyniają się do integrowania do pozytywnych grup społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednostka, zabiegająca
o różnorodne interakcje społeczne, które umożliwiają jej organizacje społeczne, nabywa gotowość do stopniowego wyzwalania stanu osobowej żarliwości,
czynnej postawy życiowej, a jednocześnie kształtuje potrzeby związane z sensem swojego życia.
2. Sektor obywatelski realizując działania wspólnotowe powinien być podmiotem demokracji i równoważyć siłę władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej, jako rzecznik reprezentujący interesy społeczeństwa obywatelskiego,
a w szczególności określonych grup społecznych, które z różnych przyczyn są
marginalizowane.
3. Nowe realia funkcjonowania organizacji pozarządowych spowodowane postępem cywilizacyjnym, rozwojem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa,
wymuszają na nich konieczność podejmowania działań indywidualnych
i wspólnotowych przyczyniając się do reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Organizacje pozarządowe uczestniczą w nowych obszarach polityki społecznej, dotychczas marginalizowanych i bagatelizowanych, a których realizacja
jest niezbędna z perspektywy budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Funkcje społeczeństwa obywatelskiego a reintegracja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Współcześnie terminem społeczeństwo obywatelskie określa się przestrzeń
zwaną areną, poza rodziną, państwem i rynkiem, na której obywatele współdziałają dla osiągnięcia wspólnego dobra (Anheier 2004, s.22). Przestrzeń aktywności
społeczeństwa obywatelskiego nazwano areną, albowiem właściwymi formami wyrazu dla społeczeństwa obywatelskiego są: debata, dyskusja i wspólne działanie.
P. Gliński zwraca uwagę, że u podstaw społeczeństwa obywatelskiego leży„podmiotowość obywatelska oparta na wolności i godności osoby, oraz przynależność
do wspólnoty i jej współtworzenie” (1999, s. 118).
Społeczeństwo obywatelskie cechuje się w dużym stopniu podzielaną, zbiorową świadomością całego społeczeństwa – poznawczą i normatywną, którą wyznacza zainteresowanie wspólnym dobrem(Shils 1994, s. 10–13). Ważną cechę
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społeczeństwa uczestniczącego, w opozycji do wycofanego, zakładającego szerokie
uczestnictwo ludzi w wielu typach aktywności: ekonomicznej, politycznej i społecznej, wymienia A. Siciński (2002, s. 127–129).
Istotnym komponentem społeczeństwa obywatelskiego jest „obywatelskość”.
Według P. Glińskiego „jednym z najlepszych wskaźników szeroko określanego pojęcia obywatelskości jest grupowa aktywność obywatelska (przejawia się przede
wszystkim w działalności organizacji pozarządowych, a także – choć w mniejszym stopniu – w działaniach samorządów i wspólnot lokalnych o charakterze
obywatelskim i w aktywności, nielicznych raczej w Polsce, nieformalnych grup
obywatelskich i ruchów społecznych)” (Gliński 2005, s. 226). Na uwagę zasługuje podstawa aksjologiczna aktywności obywatelskiej. Nie może zabraknąć w niej
urzeczywistniania braterstwa, solidarności, równości praw, zaufania, dobra wspólnego, kooperacji, przestrzegania wspólnie ustalonych reguł i zasad, poszanowania godności, odpowiedzialności, mądrości i podmiotowego traktowania drugiego
człowieka, grupy i wspólnoty (Wnuk-Lipiński 2007, s. 9).
Jak podkreśla J. Mariański, „społeczeństwo obywatelskie zakłada aktywny
udział obywateli w życiu publicznym bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji powołanych przez nich do istnienia” (2008, s. 144). H. Skorowski z kolei
podkreśla wartość wspólnoty lokalnej jako szansy uobywatelnienia jednostki ludzkiej (2016, s. 16–28).
Jak wskazuje E. Mokrzycki, odnośnie społeczeństwa polskiego, w Polsce, zasadnicza gra toczy się między silnymi grupami nacisku i władzą (2001, s. 144–
148). Słabe społeczeństwo obywatelskie zostaje pozostawione na uboczu tej gry
samo sobie. Aktywność społeczna w Polsce „ma miejsce w pewnych, częściowo
izolowanych, obszarach życia społecznego i dotyczy względnie „wyłącznych” środowisk społecznych. Jest to więc aktywność charakterystyczna dla specyficznych
„nisz” czy „enklaw” społecznych”. Analiza stylów działań organizacji pozarządowych w Polscewskazuje z kolei, że w niektórych organizacjach bardziej niż w innych obserwujemy bliższy związek z realizacją wartości obywatelskich (Gliński
2006, s. 159).
W myśl teorii zasobowych można objaśniać wykorzystywanie przez organizacje pozarządowe strategii marketingowych do zapewnienia sobie efektywnych
źródeł przychodów. Zjawisko marketyzacji (Eikenberry i Kluver 2004, s. 132–140)
można wyjaśnić presją państwa i wymaganiami sponsorów, które określają zdolność docierania do źródeł finansowania. Konkurencja zastępuje duch dobroczynności, który wyraża się we współdziałaniu na rzecz określonego dobra. Skutków
marketyzacji należy upatrywać w odchodzeniu organizacji pozarządowych od tradycyjnie pojmowanych celów i misji szczególnie, jeśli nie przynoszą dochodu.
Pragmatyczno-biznesowa profesjonalizacja ułatwia docieranie do źródeł finansowania, stanowi więc atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego formułowania misji
i celów działania. Profesjonalizacja w takim kształcie oznacza także budowanie
sieci zależności, w których pojawiają się ci, którzy mogą ułatwić np. dostęp do in(s. 331–346)  335
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tratnych kontraktów publicznych. Pragmatyczno – biznesowa marketyzacja w taki
sposób stanowi istotny czynnik ograniczający przestrzeń wolności społeczeństwa
obywatelskiego.
Organizacje pozarządowe wyrażając interesy społeczeństwa obywatelskiego
oraz kształtując system wartości realizują cztery istotne funkcje w dojrzałym społeczeństwie demokratycznym: monitorującą, rzecznika, innowacyjną i dostarczyciela
usług (Salamon i in. 2003, s. 20–25). Można wskazać na dziewięć funkcji sektora
obywatelskiego w demokracji (Gliński 2012, s. 15): artykulację i rzecznictwo interesów oraz obrona wartości różnych grup społecznych, kontrola władzy, uczestnictwo w procesach przygotowywania, konsultowania i realizacji decyzji politycznych
(partycypacja publiczna), formułowanie alternatywnego celu rozwojowego, samodzielne zagospodarowywanie rozmaitych sfer życia społecznego, sygnalizowanie
niebezpieczeństw i konfliktów społecznych, wytwarzanie ogólnych norm i zaufania
(funkcja kapitału społecznego), edukację obywatelską i funkcję kulturotwórczą.
Sektor obywatelski realizując jak najpełniej swoje funkcje i będąc odpowiednio
silny może być podmiotem demokracji i równoważyć siłę władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej. We właściwym wypełnianiu swoich funkcji społeczeństwo
obywatelskie najlepiej stwarza i wypełnia przestrzeń wolności.
Jako rzecznik (adwokat) organizacje pozarządowe reprezentują interesy środowiska i szerzej mówiąc społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności określonych grup społecznych, które z różnych przyczyn mogą być marginalizowane
(Salamon i in. 2003, s. 20; Gliński 2012, s. 15–16). Proponują pożądane rozwiązania legislacyjne. Budują koalicje poparcia określonych rozwiązań. Działają na
styku systemu wartości i interesów. Rzecznictwo to występowanie w imieniu kogoś
lub czegoś. Można być swoim własnym rzecznikiem i rzecznikiem grupy, której się
jest członkiem. Można też wypowiadać się w imieniu innych osób i grup marginalizowanych lub z innych powodów słabszych (np. niepełnosprawnych, niepełnoletnich). Można być rzecznikiem pewnej sprawy lub występować w imię wartości.
Rzecznictwo to rożne formy wywierania wpływu przez społeczeństwo na procesy
decyzyjne. Rzecznictwem jest działanie skierowane na wprowadzenie zmiany polityki, stanowiska, programu dowolnej instytucji działającej na dowolnym szczeblu:
lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
O ile rzecznictwo służy działaniu na rzecz dobra publicznego, w interesie
publicznym i na rzecz szerokich grup obywateli lobbing jest sposobem działania
na rzecz realizacji partykularnych dążeń wąskich grup interesu lub konkretnych
podmiotów, współcześnie coraz częściej sprofesjonalizowanym i wykonywanym na
zlecenie osób trzecich. Jednak wiele organizacji pozarządowych staje się grupami
interesu, gdy zaczynają artykułować i przekazywać żądania grupy, która je powołała do życia.
Wykonując funkcje monitorowania organizacje pozarządowe „patrzą na ręce”
władzy publicznej na wszystkich jej szczeblach (Gliński 2012, s. 15–16). Ostrzegają zawczasu przed zaniechaniem działań w jakimś obszarze, ale także prze336  (s. 331–346)
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strzegają, gdy naruszany jest system wartości. Działalność strażnicza oznacza
obywatelską kontrolę nad szeroko rozumianymi instytucjami władzy.
Uczestnictwo w procesach przygotowywania, konsultowania i realizacji decyzji politycznych opiera się na poszanowaniu suwerenności stron, partnerstwie,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Uchwalona w 2003 roku ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy instytucjonalną bazę do funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego, jakimi są rady działalności
pożytku publicznego: krajowa, wojewódzkie i lokalne. Ponadto w 2019 roku do
ustawy wprowadzono nową instytucję, jaką jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Ważnym elementem uczestnictwa są programy współpracy organizacji pozarządowych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może
także uchwalić wieloletni program współpracy z organizacjami. Obowiązek uchwalenia programu współpracy dotyczy także organów administracji rządowej. Ustawa
o samorządzie gminnym od niemal dwudziestu lat zawiera przepisy umożliwiające
tworzenie młodzieżowych rad gmin oraz gminnych rad seniorów.
Według GUS (2020, s. 20) 2018 r. największa część organizacji obywatelskich (92,8%) realizuje funkcje usługowe.Jako główną dziedzinę swojej działalności wskazała sport, turystykę, rekreację, hobby (30,6%), z czego 68,5% stanowiły
stowarzyszenia sportowe. Ponadto stosunkowo często jako główny obszar prowadzonej działalności wskazywano kulturę i sztukę (12,6%), a także takie dziedziny jak, edukacja i wychowanie, badania naukowe (9,8%) oraz pomoc społeczna
i humanitarna (7,3%). Najczęściej oferowano usługi nieodpłatnie (86,7%), jednak
część podmiotów świadczyła również usługi, za które pobierało opłaty nie większe
niż poniesione koszty (24,6%). Tylko 1,8% organizacji wskazała jako główną dziedzinę swojej działalności prawo i jego ochronę oraz prawa człowieka, a jeszcze
mniej bo 1,4% – wsparcie trzeciego sektora wypełniając w pierwszej kolejności
inne, nieusługowe funkcje w społeczeństwie obywatelskim
Organizacje pozarządowedziałające w obszarze reintegracji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym wypełniają szereg funkcji w społeczeństwie obywatelskim od najczęściej spotykanej funkcji usługowej aż po rzecznika interesów osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rzecznictwo w interesie osób zagrożonych wykluczeniem
W debacie publicznej podkreśla się niekiedy znaczenie mobilizacji społecznej w interesie dobrego rządzenia (Polskie społeczeństwo obywatelskie 2014,
s. 69). W szczególności w sieciowych modelach zarządzania publicznego partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polityk publicznych (Fazekas
i Burns 2012, s. 25). Te zadania wypełniają w największym stopniu organizacje
obywatelskie aktywne w obszarze rzecznictwa. Celem działalności rzeczniczej jest
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zmiana prawa. Duża część działań rzeczniczych ma prowadzić do systemowych
rozwiązań, bo ich efekt jest bardziej trwały. Rzecznictwo najpełniej wyraża się
w dialogu obywatelskim, rozumianym, jako „rozwiązanie instytucjonalne polegające na uspołecznieniu procesów podejmowania decyzji” (Gliński 2010, s. 121).
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski1 przyjęta w 2004 roku
wskazuje na szereg grup społecznych narażonych na wykluczenie, w tym m.in.:
osoby żyjące w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne),
posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych, doświadczają przejawów dyskryminacji,
zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych
uprzedzeń oraz stereotypów, nie zostały wyposażone we właściwy kapitał życiowy,
który umożliwiałby im normalną pozycję społeczną oraz nie posiadają dostępu do
odpowiednich instytucji, które pozwalają na uzyskanie właściwego kapitału życiowego, jego rozwój i pomnażanie. W kontekście wskazanych wyżej grup społecznych, zatem należy poszukiwać działań rzeczniczych organizacji pozarządowych.
Jako przejawy działalności rzeczniczej przyjęto w ramach niniejszego artykułu zaangażowanie środowisk organizacji pozarządowych reprezentujących wskazane wyżej grupy społeczne w prace ciał dialogu obywatelskiego. Z uwagi na ich
wielkie zróżnicowanie i rozproszenie2 skupiono się na instytucjach dialogu na
poziomie krajowym.
Istniejąca od 2003 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego3, uznawana
jest za najważniejszy organ dialogu obywatelskiego w Polsce (Gliński, Kaczmarczyk 2020, s. 365). Rada jest miejscem dialogu stron pozarządowej, rządowej
i samorządowej. Strona pozarządowa Rady licząca w 2015 roku (IV kadencja) 11
osób została poszerzona do 22 przedstawicieli organizacji obywatelskich w 2016
roku (V kadencja) i 25 w nowej VI kadencji Rady, która zaczęła się w 2018 roku.
Wśród 25 członków pozarządowych Rady czterech4 reprezentuje organizacje socjal-

1
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci/narodowa-strategia-integracji-spolecznej [dostęp: 20.02.2021].
2
Tylko ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) określa ramy prawne krajowej, wojewódzkich i lokalnych rad działalności pożytku publicznego. Z uwagi na dynamikę rozproszenie zjawiska nie ma wiarygodnych danych
o funkcjonowaniu wszystkich tego typu instytucji dialogu obywatelskiego.
3
Pierwotnie jako organ doradczy ministra ds. zabezpieczenia społecznego, od 2017 r. jako organ
opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
4
Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta organizuje m.in. schroniska dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności; Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej z Odolanowa realizuje
reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących, m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych
do codziennego życia; Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzi 62 całoroczne placówki opiekuńcze, w tym
dla osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych, centrum interwencji kryzysowej, domy pomocy spo-
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ne reprezentujące interesy grup narażonych na wykluczenie, a kolejnych dziesięciu
ogólnopolskie i regionalne związki, federacje i konfederacje organizacji pozarządowych5, w których agendzie rzecznictwo interesów osób i grup narażonych na
wykluczenie stanowi istotny element działalności. To znacząca reprezentacja środowiska, zwłaszcza w porównaniu do pierwszych czterech kadencji Rady, w której
wynosiła od trzech do czterech przedstawicieli.
Głównym zdaniem Rady jest opiniowanie legislacji dotyczącej działalności
pożytku publicznego i szerzej spraw społecznych, a także programów wspierania
rozwoju organizacji obywatelskich. Formuła pracy Rady została poszerzona. Opiniuje projekty legislacji przedłożone jej przez Przewodniczącego, innych ministrów,
ale przygotowuje opinie także z własnej inicjatywy. Poszerzony został zakres merytorycznej pracy zespołów problemowych. Jest to efekt dużej aktywności pozarządowych członków Rady. W obecnej kadencji na 157 podjętych6 uchwał aż 43
dotyczyły bezpośrednio spraw związanych z sytuacją osób i grup narażonych na
wykluczenie oraz organizacji pozarządowych reprezentujących ich interesy.
Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada w VI kadencji należy obecność tematyki grup narażonych na wykluczenie w polityce spójności UE.
W osiemnastu wystąpieniach Rada zwracała uwagę na konieczność uwzględnienia tematyki organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób i grup
narażonych na wykluczenie w umowie partnerstwa, zasadach realizacji polityki
spójności oraz programach operacyjnych wdrażających umowę partnerstwa. Rada
m.in. podkreślała7, że proces określania celów funduszy europejskich oraz warunków ich wykorzystania stanowi ważne zadanie podejmowane przez środowisko
organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego. Od wielu
lat jednym z istotnych elementów wsparcia polityki rozwoju ekonomii społecznej
stanowią środki z budżetu UE. Apelowała8 o zwiększenie środków przeznaczonych
na wzmocnienie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, biorących
udział w programowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji programów operacyjnych na
lata 2021–2027. Apel kontynuowany był także w innych wystąpieniach w związku
z propozycjami odstąpienia w ramach polityki spójności w latach 2021–2027 od
realizacji celu tematycznego obejmującego wspieranie rozwoju instytucjonalnego
łecznej; Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, której misją jest zapewnienie równych szans osobom
z niepełnosprawnością w Polsce, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy.
5
Do federacji reprezentowanych w Radzie VI kadencji zajmujących się w głównej mierze rzecznictwem grup narażonych na wykluczenie należą: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Federacja Polskich Banków Żywności oraz
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.
6
Od początku kadencji (październik 2018 r.) do 19 lutego 2021 r.
7
Uchwała nr 15 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu
RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
8
Uchwała nr 30 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych
ze środków pomocy technicznej w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027.
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partnerów społecznych. Rada postulowała9włączenie organizacji pozarządowych
w prace związane z programowaniem programów operacyjnych na szczeblu krajowym oraz regionalnym. W efekcie zaangażowania Rady wspieranego przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego wskazano w projekcie Umowy
Partnerstwa10 skierowanej 19 stycznia 2021 r. do konsultacji społecznych m.in. na
potrzebę wsparcia idei uczenia się przez całe życie, w tym wśród osób starszych,
osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami. W projekcie ujęto również wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, np.
poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym
służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami. Wskazano, iż powierzanie realizacji usług społecznych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom ekonomii społecznej stanowić będzie szansę
na rozwój ekonomii społecznej i solidarnej. ujęto działania na rzecz wzmacniania
potencjału organizacji pozarządowych oraz podmiotów z nimi zrównanych realizujących zadania publiczne w obszarach sfery pożytku publicznego w szczególności
dotyczących włączenia i integracji społecznej. Ujęto działania na rzecz wzmacniania
potencjału organizacji pozarządowych oraz podmiotów z nimi zrównanych realizujących zadania publiczne w obszarach sfery pożytku publicznego w szczególności
dotyczących włączenia i integracji społecznej.
W 2019 r. Prezydent RP wystąpił z inicjatywą powołania w drodze ustawy11
centrów usług społecznych, które mogą realizować usługi społeczne będące zadaniami własnymi gminy oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi
gminie. Centra mają stawać się zintegrowaną formą udzielania pomocy w zakresie
m.in. pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, wspierania osób niepełnosprawnych, reintegracji zawodowej i społecznej, a także polityki prorodzinnej
i wspierania pieczy zastępczej. Zdaniem Rady12 projekt ustawy stanowi istotny
krok w reformowaniu pomocy społecznej, co może przyczynić się do jej stopniowej zmiany na rzecz nowoczesnego modelu łączącego kwestie zabezpieczeniowe,
usług społecznych i elementy aktywnej integracji. Jednocześnie Rada postulowała w szerszym zakresie uwzględnienie roli organizacji pozarządowych w procesie
planowania usług społecznych realizowania przez centra, a także nadzorowania
działalności centrów, monitorowania realizacji programów społecznych przez centra oraz ewaluacji działalności centrów.
9
Uchwała nr 127 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie realizacji zasady partnerstwa oraz zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE przez organizacje
pozarządowe
10
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-konsultacjach/ [dostęp: 20.02.2021].
11
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
(Dz. U. poz. 1818).
12
Uchwała nr 14 Rady z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług
społecznych przez centra usług społecznych.
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Doniosłe znaczenie miała inicjatywa13 Rady podjęta we wrześniu 2019 roku
dotycząca osób bezdomnych, które pozostawały poza systemem instytucjonalnej
opieki państwa i organizacje obywatelskie świadcząc pomoc nie mogły otrzymać finansowania ze środków publicznych na ten cel. Gminy ostatniego miejsca zameldowania takich osób na pobyt stały nie chcą refundować kosztów ich
pobytu w schroniskach świadczących usługi opiekuńcze w przypadku relokacji
bezdomnych, co jest zjawiskiem dość częstym, postulując odesłanie podopiecznego z powrotem. Co oczywiście nie jest możliwe. Bezdomni poszukują nagminnie
lepszych warunków do życia w większych miastach, z kolei przepis ograniczający
do czterech miesięcy możliwy czas przebywania w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, które posiadają decyzję o skierowaniu
do domu pomocy społecznej, nie pozwala na rozwiązanie istotnych problemów
podopiecznego. Organizacje prowadzące schroniska stają przed alternatywą wyrzucenia osoby bezdomnej na bruk albo łamania przepisów14. Inicjatywa Rady
stała się także przedmiotem dyskusji z udziałem jej przedstawicieli na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Ustalono, że Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Pomocy Społecznej będzie prowadzić stały monitoring funkcjonowania przepisów
z udziałem reprezentantów organizacji pozarządowych.
Efekty działań rzeczniczych Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze wykluczenia społecznego są zróżnicowane. Wystąpienia dotyczące sytuacji
osób i grup narażonych na wykluczenie bądź wykluczonych w dużej mierze nie
odniosły skutku. Ważny był jednak głos organizacji, zwrócenie uwagi i podjęcie
dialogu. W większym stopniu skuteczność odniosły wystąpienia dotyczące rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym organizacji rzeczniczych.
W szczególności w roku pandemii inicjatywy Rady15 dotyczące wprowadzenia
elastycznych zasad realizacji zadań publicznych, w tym także zadań związanych
z obszarem wykluczenia społecznego oraz wsparcia organizacji w kolejnych tarczach antykryzysowych zostały uwzględnione w procesie legislacyjnym.

13
Uchwała nr 48 Rady z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalania właściwości miejscowej
gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz zlikwidowania ograniczenia czasowego dla
przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
14
O prawa osób bezdomnych i organizacji świadczących im pomoc często upomina się S. Małgorzata Chmielewska, założycielka Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, https://magazynterazpolska.
pl/pl/a/staje-przede-mna-czlowiek-i-trzeba-mu-pomoc [dostęp: 2002.2021].
15
Dla przykładu postulaty uchwały Rady nr 92 z 24 marca 2020 r. w sprawie miejsca organizacji pozarządowych w pakiecie legislacyjnym pn. „Tarcza antykryzysowa” oraz uchwały nr 104 z dnia
9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących realizacji zadań publicznych w związku z epidemią COVID-19, w szczególności rozstrzygania konkursu ofert oraz realizacji umów zostały
uwzględnione w kolejnych nowelizacjach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innychchorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (por. art. 15zzzzzb, 15g ustawy).
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Środowisko polskich organizacji rzecznictwa interesów osób i grup narażonych na wykluczenie jest reprezentowane w grupie III – „Różnorodność Europy” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przez dwoje16 z siedmiu
członków polskiej delegacji.
W strukturach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej funkcjonują instytucje dialogu obywatelskiego właściwe w obszarze wykluczenia, w tym m.in.
najstarsza Rada Pomocy Społecznej działająca od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy
o pomocy społecznej. Rada opiniuje projekty aktów prawnych oraz inicjuje zmiany
przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, a także przygotowuje ekspertyzy
dotyczące wybranych obszarów pomocy społecznej.
Warto zauważyć, że rzecznictwo zostało uwzględnione, jako jedna z wielu
form działalności na rzecz organizacji pozarządowych w katalogu zadań ze sfery
pożytku publicznego. Niejako w konsekwencji działalność ta, jako forma aktywności organizacji pozarządowych nie jest wyodrębniona w statystyce publicznej ani
choćby w badaniach KLON/JAWOR.
O partnerstwie na rzecz dostępności jako formie rzecznictwa pisze M. Jarosińska-Jedynak (2020, s. 382–383). Współpraca z szerokim gronem interesariuszy
w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami jest kontynuowana w formie Partnerstwa na rzecz dostępności, które zrzesza 171 podmiotów
z różnych środowisk, w tym 46 organizacji rzeczniczych działających w obszarze
niepełnosprawności. W ramach partnerstwa funkcjonuje Rada Dostępności, której
zadanie jest m.in. opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, przegląd obowiązujących przepisów prawa i rekomendowanie zmian wynikających z potrzeb w zakresie dostępności oraz wyrażanie opinii i zajmowanie
stanowisk odnoszących się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań
na rzecz poprawy świadomości społecznej dotyczących dostępności.
Według GUS (2020, s.) w 2018 r. 40,4% organizacji pozarządowych wymienia trudności w pozyskiwaniu środków finansowych jako najważniejszą barierę
w działalności i wskaźnik ten nie wykazuje znaczących odchyleń w zależności od
typu podmiotu i formy prawnej. Działalność rzecznicza napotyka na stosunkowo
najpoważniejsze trudności finansowania, ponieważ wymyka się obszarom, w ramach których zlecane są zadania publiczne (najważniejsze źródło finansowania
organizacji) i jest mniej atrakcyjne od działalności charytatywnej dla prywatnych
i korporacyjnych darczyńców i sponsorów. Brak dostępności do źródeł finansowania ogranicza możliwości pozyskiwania kosztownych analiz, zatrudnienia i doskonalenia personelu, dostępu do zasobów wiedzy i technicznych. Utrudnia także
prowadzenie debaty i ogranicza uczestnictwo w europejskim modelu dialogu obywatelskiego. Skutkiem niedoinwestowania organizacji rzeczniczych jest rozprosze16
Polscy członkowie EKES reprezentują: Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych oraz
Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.
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nie i niska dostępność bazy wiedzy obejmujące ekspertyzy, stanowiska i publikacje
naukowe. To zapewne najistotniejsze powody niskiej skuteczności działań rzeczniczych.

Konkluzje
Z zaprezentowanego przeglądu problematyki dotyczącej działań organizacji
pozarządowych w Polsce i ich znaczenia dla reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wynika, że organizacje te podejmują liczne inicjatywy
świadczące pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i odgrywają
istotną rolę w przywracaniu społeczeństwu jego obywateli. Należy podkreślić, że
nierzadko są to stowarzyszenia i fundacje, które wspomagają państwo w jego
opiekuńczej roli. Warto również zauważyć, że społeczne przedsięwzięcia cechują
się większą skutecznością niż te, które organizowane są przez instytucje państwowe, a ich znaczenie dla osiągania dobrostanu społecznego i wzmacniania poczucia
sprawczości i bezpieczeństwa obywateli jest znaczące. Wspomniana w niniejszym
artykule Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski przyjęta w 2004 roku wskazuje na szereg grup społecznych narażonych na wykluczenie społeczne
w tym m.in.: osoby żyjące w niekorzystnych warunkach ekonomicznych. W kontekście wskazanych wyżej grup społecznych, należy poszukiwać działań rzeczniczych podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Jako przejawy takiej działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych przyjęto w ramach niniejszego artykułu zaangażowanie środowisk organizacji społecznych reprezentujących wskazane wyżej grupy w prace
ciał dialogu obywatelskiego. Z uwagi na ich wielkie zróżnicowanie i rozproszenie
skupiono się na instytucjach dialogu wyłącznie na poziomie krajowym.
Reasumując, stanowczo należy opowiedzieć się za koniecznością szerszego
wbudowania w polski system readaptacji społecznej działalności wspólnotowej
realizowanej przez organizacje pozarządowe. Ponieważ są to struktury w zdecydowanie mniejszym stopniu sformalizowane w porównaniu z instytucjami państwowymi. Są mniej zbiurokratyzowane, co nie tylko zwiększa ich dynamikę oraz
działania, ale umożliwia głębsze angażowanie się w niesienie szeroko rozumianej
pomocy. Realizacja procesu readaptacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest najskuteczniejsza w sytuacji wsparcia i pomocy udzielonej
przez odpowiednie podmioty oraz gdy jednostka wyraża chęć uczestnictwa w powyższych działaniach. W procesie readaptacji społecznej należy uwzględnić także
czynniki osobowościowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak: sprawność intelektualną, odporność na stres, zdolność do empatii i współdziałania, które
wpłyną na powodzenie powyższego procesu (Pindel 2009, s. 108). Przygotowanie
takich osób do odpowiedzialnego i wartościowego życia w społeczeństwie oraz
przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia i odrzucenia ze wspólnoty, wspomaga po(s. 331–346)  343
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wrót tych osób do życia społecznego, zawodowego i rodzinnego. Działania merytoryczne stron udzielających pomocy, umiejętność zrozumienia problemów osób
zagrożonych wykluczeniem, chęć poszukiwania skutecznych rozwiązań, w tym podejmowanie działań rzeczniczych takich organów jak np. Rada Działalności Pożytku Publicznego w obszarze wykluczenia społecznego, powinny stanowić podstawę
skutecznego procesu readaptacji. Dlatego tak istotne jest właściwe współdziałanie
pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład szeroko pojętego systemu wsparcia
z organizacjami pozarządowymi posiadającymi w swoich celach statutowych działania na rzecz readaptacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Organizacje pozarządowe, jako rzecznik powinny reprezentować interesy środowiska i szerzej mówiąc społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności określonych grup społecznych, które z różnych przyczyn mogą być marginalizowane.
Proponować pożądane rozwiązania legislacyjne oraz wspierać koalicje poparcia
określonych rozwiązań.
Doceniając rolę i znaczenie oddziaływania organizacji pozarządowych na
osoby oraz całe grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, należy podkreślić
konieczność wbudowania w proponowany system readaptacji tych osób, elementów tożsamości osobowej, jako esencji i podstawy ontologicznej, która pozwoli
na uruchamianie procesów edukacji, pomocy i integracji oczekiwanych z pozycji
samowychowania i samoświadomości tych jednostek.

Abstract: Community actions of non-government organizations
and their importance for the reintegration of the individuals at risk
of social exclusion
Since many years, Polish non-government organizations have contributed to the social reintegration of individuals at risk of social exclusion, both due to the provision of services,
environmental social activation and various individual and community-based activities. Nongovernment organizations represent, as an advocate, interests of the environment and,
broadly speaking, interests of the civil society, especially in such specified social groups,
which are under threat of being marginalized due to several reasons. They propose desirable
legal solutions. They build a coalition of support for specific solutions. While appreciating the
role and meaning of the impact of non-government organizations both on individuals and
on whole groups being at risk of social exclusion, it is worth underlining the necessity of the
implementation, in the proposed system of this peoples’ readaptation, elements of personal
identity which would enable to actuate educational processes, help and integration, which
are excepted from the position of self-education and self-awareness.
Key words: reintegration, civil society, advocacy for individuals at risk of social exclusion.
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Przegląd zagadnień związanych ze sprawcami
przemocy seksualnej wobec dzieci
Abstrakt: Przestępstwa seksualne wobec dzieci stanowią szczególny obszar zainteresowania społecznego, nadużycie dziecka jest przekroczeniem norm obyczajowych, prawnych oraz
biologicznych. Akt przemocy seksualnej wobec dziecka wywołuje niezmiennie silne oburzenie
społeczne. Sami sprawcy przestępstw stanowią grupę niehomogeniczną o różnych historiach
życia, co wpływa na trudność używania miarodajnych narzędzi szacujących ryzyko ponownego
popełnienia czynu. W poniższym artykule opisano diagnostykę pedofilii według wydania DSM5 oraz przedstawiono najbardziej popularne modele wyjaśniające złożoną etiopatogenezę
zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii. Poddano także analizie stosowane
i rekomendowane programy terapeutyczne oraz ich ograniczenia.
Słowa kluczowe: przestępcy seksualni, etiologia pedofilii.

Wprowadzenie
Przestępstwa seksualne, szczególnie te, które dotyczą wykorzystania seksualnego małoletniego wywołują intensywne, negatywne emocje wśród społeczeństwa.
Dzieci z racji ich bezbronności, zależności od osób dorosłych, znajdują się w samym centrum powszechnej troski związanej z zapewnieniem im bezpieczeństwa.
Opinia, iż jest to całkowicie nieakceptowalna zbrodnia znajduje szczególne odzwierciedlenie nawet w środowisku więziennym. Osadzeni, to osoby, które łamały
prawo dokonując niejednokrotnie makabrycznych zbrodni, niemniej nawet w tej
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grupie sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci stanowią obiekt, który według nich zasługuje na otwartą agresję fizyczną (Ricciardeli, Moir 2013, s. 353;
Spencer 2009, s. 219). Swoisty katalog „wartości” moralnych obowiązujący wśród
osadzonych legitymizuje stosowanie przez nich przemocy wobec sprawców czynów pedofilnych, co zwyczajowo skutkuje ukrywaniem przez skazanego powodu
odbywania kary pozbawienia wolności. Zatem nawet w tak zdemoralizowanym
środowisku dostrzega się, jak ogromne emocje wywołuje wykorzystanie seksualne dziecka prowadzące ostatecznie do działań odwetowych. Należy podkreślić, iż
czyn pedofilny nie jest tożsamy z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Definicje i kryteria diagnostyczne
Rozróżnienie definicyjne pociąga za sobą poważne konsekwencje diagnostyczne i terapeutyczne. Parafilia to pojęcie, które pojawia się w przypadku definiowania zaburzonych preferencji seksualnych, koncentrujące się na wskazaniu sytuacji
niepożądanej albo wyłącznie cech charakterystycznych dla sytuacji odbiegających
od normy (parafilia, z grec. para – poza, philia – umiłowanie, a więc umiłowanie
tego, co jest poza wzorcem) (Beisert 2020 s. 569–587)
Pojęcie czynu pedofilnego funkcjonuje na gruncie prawnym, które reguluje
kodeks karny art. 200 § 1. „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub
dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Z kolei termin zaburzenia preferencji seksualnych
pod postacią pedofilii funkcjonuje na gruncie medycyny. Oznacza to, iż nie każdy
skazany na podstawie art. 200 §1. przejawia zaburzenia preferencji seksualnych.
Podstawowe rozróżnienie pojęć: czyn pedofilny oraz zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią pedofilii, zdaje się nie zachodzić w potocznym rozumieniu,
traktując je zamiennie. W konsekwencji niesie to poważne implikacje związane ze
stygmatyzacją osoby skazanej za czyn pedofilny.
W najnowszym wydaniu DSM-5 występuje wyraźne rozróżnienie parafilii i zaburzeń parafilnych. Oznacza to, iż parafilie nie są zaburzeniem ani chorobą. Ta
zmiana ma zapobiegać stygmatyzacji. W opisie zawartym w DSM-5 parafilie są
określane jako atypowe, ale nieszkodliwe zainteresowania seksualne. Natomiast
zaburzenia parafilne zachodzą w sytuacji, gdy seksualne preferencje powodują
wyraźne cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania społecznego jednostki
bądź mają charakter zachowań szkodliwych dla społeczeństwa, a także dotyczą
aktywności seksualnej z osobami, które nie są w stanie wyrazić świadomej i ważnej prawnie zgody.
DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013, s. 323–
329), wprowadza podział parafilii na dotyczące:
1. Przedmiotów nieożywionych lub zwierząt.
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2. Upokorzenie lub cierpienie partnera.
3. Osoby niewyrażające zgody, w tym dzieci.
Dodatkowo w DSM-5 w obrębie zaburzeń parafilnych wyróżnia się preferencje
w zakresie obiektu (dzieci, fetysze, zwierzęta) oraz sposobu realizacji (ekshibicjonizm, ocieractwo, sadyzm, masochizm, oglądactwo).
Zaburzenia parafilne pod postacią pedofilii mogą być określone jako wyłączne
czy też preferencyjne, w których dziecko określonej płci i wieku jest niezbędnym
obiektem zaspokojenia seksualnego (dziecko rozumiane jako osobnik przed pokwitaniem, bez trzeciorzędowych cech dojrzałości płciowej). Z kolei postać niewyłączna parafilii zakłada, iż osoba jest w stanie utrzymywać relacje seksualne z osobą
dorosłą. Tu należy podkreślić, iż wykryty czyn pedofilny nie może być tożsamy
z rozpoznaniem parafilii czy zaburzenia parafilnego: większość sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci dopuszcza się molestowania na skutek uwarunkowań sytuacyjnych lub wówczas, gdy dziecko pełni funkcję obiektu zastępczego.

Pedofilia a współwystępująca psychopatologia
Wśród sprawców przestępstw seksualnych z rozpoznaniem zaburzeń parafilnych pod postacią pedofilii, można wymienić współtowarzyszącą im psychopatologię. Tenbergen i in. (2015, s. 5) wymienili najczęstsze współwystępujące
zaburzenia psychiczne wśród sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.
Z danych wynika, iż sprawcy przestępstw wobec dzieci częściej charakteryzują się
określonymi rodzajami psychopatologii. Pośród skazanych z rozpoznaniem zaburzeń preferencji pod postacią pedofilii będących w trakcie leczenia 2/3 cierpiało
w ciągu życia na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe. Z historią uzależnienia od alkoholu zidentyfikowano 60% osadzonych. Zaburzenia osobowości występowały także u 60% osadzonych: zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
(25%), zaburzenie antyspołeczne (22,5%), zaburzenie narcystyczne (20%) oraz
zaburzenie osobowości unikającej. Wyniki badania testem MMPI wskazały z kolei, iż wśród pedofilów można zaobserwować wyższy poziom neurotyzmu: wyniki
w podskali hipochondrii i histerii oraz podwyższone wyniki w podskalach: paranoi, psychastenii, schizofrenii.
Sprawcy nadużyć seksualnych wobec dzieci zwykle nie są w związkach, a jeśli są, to ich pożycie nie jest satysfakcjonujące. Mają problem z relacjami intymnymi, zwykle wyrażają silne obawy wobec relacji z dorosłymi kobietami. Cechuje
ich brak dojrzałości psychoseksualnej (Bumby, Hansen 1994, s. 315).
Inną zmienną, która wpływa na realizacje popędu wobec dziecka jest może
deficyt umiejętności w zakresie kontroli impulsów. Jak podaje Krasowska i in.
(2013), obserwacje kliniczne pokazują, że zachowania sprawców przestępstw
seksualnych doskonale wpisują się w model zachowań impulsywnych, gdyż są
to zachowania nieuwzględniające potencjalnych, negatywnych konsekwencji nie
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tylko dla sprawcy, ale również dla ofiary. Sprawca przed podjęciem działania
nie dokonuje analizy informacji z otoczenia, działa często gwałtownie, chcąc
uzyskać natychmiastową gratyfikację nawet kosztem nieuchronnej kary w późniejszym okresie. Z tego też powodu poziom impulsywności zdaje się naturalnie wpisywać w zachowania o charakterze popędowym. Sprawców przestępstw
seksualnych często charakteryzuje hiperseksualność na co wskazuje analiza Howard i Shaffer (1994 s. 6–18), jak również antyspołeczne zaburzenie osobowości,
którego rozpoznanie samo w sobie stanowi wysoki czynnik ryzyka powrotności
do przestępstw seksualnych. Wynika to z faktu, iż antyspołeczne zaburzenie osobowości charakteryzuje wysoki stopień impulsywności zarówno w zakresie sfery
poznawczej związanej z szybkim podejmowaniem decyzji, jak również na poziomie motorycznym. Dane świadczące o wpływie impulsywności na podejmowanie
zachowań seksualnych próbowano przeanalizować badając związki pomiędzy występowaniem ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
z częściej występującymi nieparafilnymi zachowaniami seksualnymi w tej grupie
pacjentów (Soldati i in. 2021, s. 8). Przewidywania zakładały, iż u osób cierpiących na ADHD częściej współwystępuje antyspołeczne zaburzenie osobowości oraz
podwyższona impulsywność zarówno poznawcza, jak i motoryczna, co jest dość
typowe dla sprawców przestępstw seksualnych, jednakże badania nie potwierdziły,
aby taki związek występował (Storebo, Simonsen 2016, s. 815).

Etiopatogeneza zaburzenia
W obszarze badań nad genezą zaburzeń parafilnych związanych z pedofilią,
można zaobserwować mnogość różnych teorii wynikający z faktu, iż pedofilia nie
jest zjawiskiem jednolitym. Niektóre teorie eksponują jeden czynnik np. brak empatii, który z gruntu jest prawdziwy, niemniej nadto upraszcza samo zaburzenie
pomijając współwystępujące czynniki. Ponadto kwestia empatii u osób dokonujących czynów pedofilnych jest bardziej złożona (zob. np. Schuler i in. 2021) Inne
teorie różnią się stopniem ukazywanej wielopoziomowości i wzajemnie przenikających się czynników opisujących mechanizm powstawania zaburzenia.
Zaburzenie parafilne pod postacią pedofilii może być rozpatrywane na gruncie podejścia biologicznego, behawioralnego czy psychodynamicznego. Przykładem
podejścia biologicznego jest teoria Halla i Halla (2007, s. 522–537), która odnosi
się do biologicznych uwarunkowań powstawania pedofilii, a zatem inna będzie
też propozycja leczenia sprawców zorientowana wokół uregulowania neurobiologicznych mechanizmów zakłócających zachowanie.
Przykładem podejścia psychodynamicznego jest czteroczynnikowy model Finkelhora i Araji (1986, s. 17–37) podkreślający, iż dziecko staje odpowiednim partnerem na poziomie emocjonalnym, co wskazuje na niedojrzałość psychoseksualną
sprawców.
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1.
2.
3.
4.

Kongruencja emocjonalna.
Reagowanie podnieceniem na dziecko.
Zablokowanie wobec dorosłego obiektu.
Odblokowanie.
Marshall i Howard (1990) stworzyli z kolei model, w którym równorzędnie wyeksponowali wzajemne oddziaływanie na siebie czynników biologicznych
oraz społecznych. Na środowiskowe powstawanie pedofilii składa się doświadczenie sprawcy, gdy był dzieckiem; kontekst socjokulturowy, w którym wzrastał oraz
czynniki sytuacyjne. W każdym z tych obszarów istotnym elementem jest występowanie agresji w środowisku dorastania wraz z jej akceptacją. Prowadzi to do internalizacji zachowań przemocowych i zmiany zachowania na drodze uczenia się.
Model Halla i Hirshmana (1992, s. 522–537) zakłada, iż kluczowym elementem, który wpływa na kształtowanie się zaburzeń parafilnych jest osobowość
sprawcy (Beisert 2011, s. 77–79). Autorzy wyróżniają cztery typy pedofilów, dla
których powinien zostać indywidualnie realizowany program leczenia, są to: preferencyjni sprawcy (głównym czynnikiem jest pobudzenie seksualne), kazirodcy
(zniekształcenia poznawcze), sprawcy sytuacyjni (zaburzenia regulacji emocji),
preferencyjni (m.in. zaburzenia osobowości).
Model ścieżek Warda i Siegarta (Beech, Ward, 2004, s. 31–63) zakłada istnienie pięciu ścieżek prowadzących do podjęcia zachowań seksualnych wobec
dziecka:
1. Deficyt w zakresie intymności i kompetencji społecznych.
2. Zaburzone skrypty seksualne.
3. Zaburzania regulacji emocjonalnej.
4. Antyspołeczne postawy sprawcy i zniekształcenia poznawcze.
5. Dewiacyjne skrypty seksualne.
Niewątpliwą zaletą tego modelu według Beisert (2011. s. 84) jest nie tylko
to, iż wymieniony model ścieżek poszukuje etiologii pedofilii w różnych czynnikach, ale również wyjaśnia, dlaczego pomimo istnienia różnych składników ryzyka
pedofilia się nie pojawia. Ponadto model ścieżek skupia się również na zasobach,
a nie tylko na deficytach sprawców.

Programy terapii
dla sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci?
Aby skutecznie przeprowadzić proces resocjalizacyjny należy poprowadzić
terapię zgodnie z etiopatogenezą zaburzenia. Wyżej wymienione koncepcje powstawania pedofilii wskazują na różne aspekty związane z rozwojem i funkcjonowaniem człowieka, w których istnieje ryzyko rozwijania się parafilii. Ponadto
dane szczegółowe dotyczące współwystępowania innych zaburzeń psychicznych
wśród pedofilów ukazują masywne trudności w stworzeniu skutecznego programu
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wobec tej grupy sprawców, u których zauważa się wysoki stopień ryzyka recydywy. Na przykład z metaanalizy przeprowadzonej na próbie 4673 skazanych za
przestępstwa seksualne wynika, iż ryzyko ponownego popełniania przestępstwa
seksualnego jest największa u osób molestujących dzieci spoza rodziny, najmniejsza u osób molestujących dzieci będące członkami ich rodzin w ok 10% Hanson
(2002, s. 46–62). Z kolei Salter (2005, s. 80) podaje dane, iż przestępcy, którzy
nigdy nie byli żonaci i na ofiary wybierali chłopców poziom tzw. recydywy wykrytych przestępstw wynosił aż 77%.
Jednym z bardziej znanych i praktykowanych programów stworzonych z myślą o resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych jest Program Rockwood
autorstwa Wiliama L. Marshala. Głównym celem terapii staje się kontrolowanie
swoich zachowań seksualnych w taki sposób, by móc uzyskać zaspokojenie seksualne w granicach przewidzianych przez normy prawne. Interwencje terapeutyczne opierają się na założeniach terapii poznawczo – behawioralnej. Założenia
tego nurtu polegają na identyfikacji i restrukturyzacji procesów poznawczych, rozpoznawaniu zniekształceń poznawczych, błędnych kół. Program Rockwood koncentruje się nie tylko na aspektach związanych bezpośrednio z przestępstwem,
ale również uwzględnia czynniki niespecyficzne wpływające na realizację popędu
seksualnego. (Marshall, O’Brien 2013, s. 113–127). Podczas pracy terapeutycznej
zgodnie z planem Marshalla, pod uwagę bierze się: historię życia, samoocenę,
akceptację odpowiedzialności (szkoda wyrządzona ofiarom, wzbudzanie empatii),
ścieżki prowadzące do przestępstwa, umiejętności radzenia sobie, związki intymne, umiejętności społeczne, seksualność, strategie życiowe na przyszłość (rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, dostęp do grupy wsparcia). Według Programu
Rockwood, należy w terapii również skupić się na niespecyficznych, współwystępujących problemach przestępców seksualnych takich jak: używanie substancji
psychoaktywnych, radzenie sobie z gniewem, rozwijanie umiejętności poznawczych oraz umiejętności rodzicielskich.
Anna Salter (2003, s. 40–44) proponuje z kolei, by przestępcy seksualni w ramach leczenia terapeutycznego nauczyli się rozpoznawać swój własny cykl dewiacyjny, dzięki temu sprawowaliby kontrolę nad realizacją parafilnych zachowań
seksualnych. Na model cyklu dewiacyjnego składają się:
1. Dewiacyjne: uczucie, podniecenie i/lub fantazje do masturbacji.
2. Pozornie nieważne decyzje lub zamiary: dostęp do potencjalnych ofiar.
3. Czynniki wysokiego ryzyka.
4. Wybór obiektu: seksualny dostęp do konkretnej ofiary.
5. Planowanie i dewiacyjne fantazje.
6. Omotanie lub użycie siły.
7. Seksualny atak.
8. Zapewnienie sobie tajemnicy.
9. Wyrzuty sumienia lub strach.
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Zadaniem sprawców jest analiza modelu samoregulacji w ich zachowaniach
parafilnych, które uświadamiają im, jakie strategie radzenia sobie w podejmują,
aby powstrzymać się bądź kontynuować zachowania parafilne. Sorrentino i in.
(2018, s. 120–127) wskazują, iż niezwykle istotne zmienne dotyczące podjęcia
odpowiednich oddziaływań terapeutycznych dotyczą oceny ryzyka czynników statycznych i dynamicznych. Wśród dynamicznych zmiennych autorzy wyróżniają:
wrogość wobec kobiet, odrzucenie społeczne, zaabsorbowanie seksem, współpraca z terapeutą. Statyczne to: wiek sprawcy, historia jego intymnej relacji (dwa
lata lub więcej), historia napaści seksualnych, wcześniejsze przestępstwa seksualne, wcześniejsze stosowanie przemocy nie związanej z seksualnością. Przestępcy,
których identyfikuje się na zasadzie występowania podobnych cech powinni być
poddani intensywnemu leczeniu. Zatem powodzenie w zapobieganiu powrotności do zakazanej aktywności seksualnej wynika z właściwego dopasowania odpowiedniego programu terapeutycznego, w tym również współpracy terapeutów
z psychiatrami. Lekarze tej specjalności wydają się być niezbędni w planowaniu
leczenia z uwagi na współwystępowanie innych chorób psychicznych i konieczności stosowania farmakoterapii. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie
seksuologii Profesora Lwa Starowicza (2015, s. 43–44), uszczegóławiają warunki
uczestniczenia w programie leczenia osób z rozpoznanymi zaburzeniami preferencji seksualnych. Celem programu jest podobnie, jak w programie Rockwood zapobieganie recydywie zachowań przestępczych. Punktem wspólnym w polskim oraz
kanadyjskim programie jest psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym,
a sam program składa się z trzech modułów. Moduł główny trwa 9–12 miesięcy
i działania ogniskują się wokół m.in. zwiększenia samokontroli oraz zwiększenia
motywacji do leczenia, jak również włączenia farmakologii, gdy jest to wskazane. Drugi zaproponowany moduł podtrzymujący trwa cztery lata, a jego celem
jest utrzymanie efektów terapii i zapobieganie nawrotom. Moduł kontrolny to
kolejne piętnaście lat terapii indywidualnej bądź grupowej, podczas której minimum raz w roku dokonywana jest ewaluacja ryzyka nawrotów. Jak już zostało
wyżej zaznaczone terapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym, a zatem kryteria dotyczące wyłączenia osoby z grupy terapeutycznej to: rozpoznanie
zaburzeń psychotycznych, iloraz inteligencji poniżej 90 punktów, zaburzenia osobowości typu borderline, psychopatia, zaburzenia organiczne, depresja, tendencje
samobójcze, brak motywacji do leczenia. Kryterium włączenia osoby do programu:
przyznanie się do popełnienia czynu, za który został skazany, przyznanie się do
zaburzeń preferencji seksualnych, zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu.
Biorąc pod uwagę dane z badań Tenbergen i in (2015, s. 5), wielu skazanych za
czyn pedofilny, cierpi także na inne współwystępujące zaburzenia psychiczne, tak
więc nie każdy z nich kwalifikuje się do tego typu programu. Marcinek i Peda
(2009, s. 59–64) podają na podstawie własnych doświadczeń, iż główne problemy ze strony sprawców przestępstw seksualnych decydujące o efektywnej terapii
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talnego podejścia do terapii, wybitnie zewnętrznej motywacji (terapia jako źródło nagród, „gwarancja” uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
szansa na podwyższenie statusu w warunkach izolacji więziennej), nierealistycznego obrazu terapii (sesje to okazja do spotkań „towarzyskich”, uzewnętrzniania
frustracji, omawiania codziennych problemów bytowych), izolacji fizycznej, oporu
przed aktywną pracą grupową (w tym negacja zasadności uczestnictwa w terapii),
podejrzliwością, nieufnością oraz aktywnym wywieraniem presji na prowadzących.
Zdaniem autorów abstynencja od dewiacyjnych (i karalnych) zachowań w czasie
pobytu w więzieniu ma charakter przymusowy, zatem w bardzo ograniczonym
zakresie można tu mówić o swobodnym, świadomym wyborze. Pomimo uczestniczenia w terapii wszyscy uczestnicy programu charakteryzowali się umiarkowanie
wysokim lub wysokim ogólnym ryzykiem recydywy. Serran i in. (2003) wskazują,
iż na efektywność terapii sprawców przestępstw seksualnych może wpływać poziom umiejętności terapeutycznych, w tym siłę przymierza terapeutycznego oraz
postawę empatyczna ze strony terapeuty.

Podsumowanie
Pomimo powszechnej świadomości, iż podjęcie aktywności seksualnej wobec
dziecka spowoduje nieodwracalną stygmatyzację społeczną nie pełni funkcji prewencyjnej, jakiej by oczekiwano. Dane dotyczące ponownego popełnienia przez
sprawców przestępstw czynów zabronionych wskazują, iż samo odbywanie kary
pozbawienia wolności nie zmniejsza prawdopodobieństwa ponownego popełnienia
czynu zabronionego (Lew-Starowicz 2000, s. 331–332).
Trudność w ocenie skuteczności tego typu programów terapeutycznych wynika z kilku powodów. Po pierwsze, w każdym procesie terapeutycznym kluczowa jest motywacja uczestniczenia w programach resocjalizacyjnych. W warunkach
wolnościowych osoba świadomie i dobrowolnie decyduje o poszukiwaniu pomocy oraz samodzielnie wybiera odpowiadającego jej terapeutę. Można założyć, iż
osadzeni charakteryzują się motywacją zewnętrzną, wymuszoną okolicznościami,
co potwierdzają badania Marcinek i Peda (2009). Po drugie, fantazje związane
z podejmowaniem zachowań pedofilnych – tak istotne zarówno w diagnozie, jak
i podczas leczenia oraz monitorowania nawrotów – należą do aktów psychicznych
rozgrywanych w wyobraźni osoby z rozpoznaniem pedofilii. Innymi słowy, jeśli
osadzony nie ujawni, iż nadal takie fantazje występują, to terapeuta nie będzie
miał dostępu do tej wiedzy. Same fantazje są czynnikiem uruchamiającym proces
planowania ataku seksualnego (Salter 2005).
Kolejnym aspektem wskazującym na trudności związane z monitorowaniem
tej grupy osób polega na tym, iż po odbyciu kary pozbawienia wolności, osoba
nie ma realnych możliwości kontynuowania terapii dedykowanej sprawcom przestępstw seksualnych prowadzonej przez odpowiednio wykwalifikowanych certy354  (s. 347–357)
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fikowanych seksuologów klinicznych, nie są też organizowane grupy wsparcia.
Nieliczne ośrodki oferujące tego typu pomoc są często oddalone o setki kilometrów od miejsca zamieszkania sprawcy. Otrzymanie wyroku za przestępstwo seksualne wobec dzieci na zawsze stygmatyzuje skazanego, przez co zostaje wykluczony
z życia lokalnej społeczności, a dotychczasowe więzi społeczne, w tym rodzinne,
zostają niejednokrotnie zerwane. Dodatkowo istnieje ryzyko działań odwetowych
ze strony rodziny poszkodowanego dziecka, choć nie tylko. Ukazuje to skalę reakcji emocjonalnych pojawiających się w społeczeństwie jako odpowiedź na tego
typu przestępstwo. Jak już zostało wspomniane, część przestępców cierpi na zaburzenia parafilne, natomiast zdecydowana większość osadzonych dokonuje często
jednorazowego przestępstwa na skutek uwarunkowań sytuacyjnych, niepoprzedzonych planowaniem. Inni cierpią na zaburzenia organiczne czy występowania
choroby alkoholowej, które znoszą krytycyzm i odhamowują reakcje popędowe. Z
kolei sprawcy upośledzeni umysłowo mają trudność w rozumieniu, a co za tym
samoregulacji zachowań popędowych. Zatem zgodnie z kryteriami diagnostycznymi nie cierpią oni na zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią pedofilii.
Niemniej w społecznym odbiorze nie dokonuje się szczegółowego różnicowania
i każdy wykryty czyn pedofilny jest etykietowany jako pedofilia powodując napiętnowanie i ostracyzm. W przypadku sprawców przestępstw seksualnych, sąd
może orzec o umieszczeniu osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (OZZD), jeśli biegli z zakresu psychiatrii oraz seksuologii, wskażą na
wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu (Szumiło-Kulczycka
2016, s. 53–55). Głównym kryterium oceny ryzyka jako bardzo wysokiego jest
występowanie zaburzeń preferencji seksualnych.
Osadzeni za tego typu przestępstwa odczuwają uzasadniony niepokój związany po pierwsze z lękiem przed skierowaniem do OZZD. Problemem z tym
wiążącym się może być również odzyskanie wolności i próby powrotu do życia
społecznego, tym bardziej, iż w ramach prewencji został powołany krajowy rejestr przestępców seksualnych, który na zawsze odbiera anonimowość sprawcom.
Oddziaływania resocjalizacyjne powinny dość mocno akcentować ten aspekt przyszłego życia osadzonego poprzez kreację możliwych i realnych scenariuszy życia
po odbyciu kary.
Zjawisko przestępstw seksualnych wobec dzieci nie jest jednorodne. Brakuje
wśród badaczy przyjęcia jednego zgodnego modelu, który implikowałby konkretny
nurt leczenia. Każdy z powstałych modeli ukazujących genezę pedofilii zależnie
od podejścia eksponuje jeden lub kilka czynników. Niektóre podejścia akcentują
rolę wczesnej socjalizacji, inne upatrują czynników biologicznych w powstawaniu
pedofilii. Programy terapeutyczne wykluczają osoby upośledzone, które z powodu
ograniczeń intelektualnych nie są w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.

Abstract ?
Key words: sex offender, etiology of pedophilia.
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Casus Andersa Breivika
Analiza wyselekcjonowanych wymiarów
Abstrakt: Spektakularny casus Andersa Breivika wywołał, i wywołuje daleko idące reperkusje społeczne. W artykule analizowano dochodząc drogą Metody Ugruntowanej (Konecki
2018), dzięki której z ogromnej ilości materiału i możliwych zmiennych, udało się „wydestylować” cztery podstawowe wymiarów jako konstytutywne i jednocześnie, jak można było
stwierdzić później – wspólne dla wielu innych przypadków, które miały miejsce przed zamachem 22/7 i po nim. Wymiarami tymi są: dysfunkcjonalne relacje społeczne w dzieciństwie,
narcyzm, uzależnienie od Internetu i status incela oraz doświadczanie wstydu. Wszystkie te
wymiary występują wspólnie i w ekstremalnym nasileniu.
Dzięki temu uzyskano rodzaj matrycy konceptualnej pozwalającej na przyjęcie swoistego approach w analizach podobnych przypadków. Matryca ta umożliwia też zrozumienie toksycznych źródeł osadzonych we współczesnej cywilizacji okcydentu.
Słowa kluczowe: wstyd, incel, narcyzm, Internet, agresja.

22 lipca 2021 roku mija 10 lat od pamiętnego, budzącego zgrozę „czarnego
piątku” kiedy to w Norwegii zginęło 77 osób w z ręki jednego człowieka, który z premedytacją dokonał jednoosobowej zbrodni najstraszniejszej w historii tego kraju.
Casus Andersa Breivika nie może być widziany jako przypadek unikalny.
Przeciwnie, sprawca znalazł wielu naśladowców, których zbrodnie miały podobne
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jak w omawianym przypadku źródła i przyczyny kulturowo-społeczne zarówno
w przypadkach poprzedzających zamach w Norwegii (Czykwin 2019) jak i po
„czarnym piątku” (Czykwin 2020, s. 18–25)

Założenia
Tezą główną artykułu jest nasuwający się wniosek iż casus ABB jest w jakimś
sensie produktem naszych czasów, postacią prototypową. W związku z tym, analiza tego przypadku odsłania szereg wymiarów jego tożsamości indywidualnej ale
przede wszystkim społecznej odpowiedzialnych za wykreowanie postaci Breivika
i jemu podobnych.
Analiza funkcjonowania Andersa Breivika napotyka na trzy fundamentalne
trudności. Pierwszą z nich jest dostęp do jego osoby. Żaden badacz, nie mówiąc
o dziennikarzach, z wyjątkiem dwóch Komisji psychiatrycznych powołanych przez
Norweski Sąd Najwyższy, nie miał możliwości dotarcia do oskarżonego. Wykreowało to sytuację, w której z jednej strony wszyscy badacze zostali postawieni
w podobnej sytuacji, co nie zmienia faktu, że brak wiedzy z pierwszej ręki stanowi poważny defekt podjętych analiz. Wiąże się z tym problem selekcji danych,
których liczba jest ogromna. W podjętych poszukiwaniach opierano się na możliwie kompetentnych źródłach, jeśli prasowych, to wykorzystywano renomowane
tytuły a uzyskane dane konfrontowano z innymi, najczęściej norweskojęzycznymi,
budzącymi zaufanie informacjami. Starano się dokonywać tłumaczeń z norweskiego na polski, angielski oraz rosyjski aby możliwie prawomocnie uzyskiwać
wypreparowane dane.
Inną trudnością było skalowanie ważności uzyskanych danych. Jeśli rzeczywiście miały one miejsce w życiu ABB, to czy odegrały one i jaką rolę w jego
późniejszych decyzjach życiowych? W tym kontekście, w oparciu o zebrane materiały1, „wydestylowano” cztery przestrzenie jako kluczowe dla ukształtowania
się osobowości Breivika. Wymienię je wstępnie aby przejść do ich bardziej szczegółowego rozwinięcia.
Za pierwszą z nich uznać można dysfunkcjonalne relacje społeczne, ze szczególnym podkreśleniem braku ojca i jego „zaocznej”, destruktywnej roli a także
wpływu osobowości matki Andersa z jej bagażem traumatycznych doświadczeń
z dzieciństwa i samotnego macierzyństwa oraz stwierdzoną chorobą afektywną
dwubiegunową. Relacje rodzinne rzutowały też na relacje z rówieśnikami.
Drugim, ważnym obszarem formatywnym jest niewątpliwy narcyzm, jako
obrona przed nieprzepracowanym kompleksem Edypa.

1
W sensie metodologicznym przeprowadzone studium przypadku i jego analiza oparte były na
założeniach Teorii Ugruntowanej (Birks, Mills 2015; Konecki 2018).
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Trzecim, wyodrębnionym formatywnym wymiarem jest znaczenie Internetu,
w szczególności długotrwałe uzależnienie od wojennych gier komputerowych,
w konsekwencji związane z obniżeniem progu oporu przed zabijaniem. Obecność
w Internecie przy jednoczesnym braku bezpośrednich relacji społecznych w szczególności z kobietami, wpłynęły na ukształtowanie się statusu incela (odrzuconego
przez kobiety mizogina).
Kolejną, czwartą przestrzenią istotną dla ukształtowania się osobowości
sprawcy w kontekście popełnionej zbrodni, była emocja wstydu oraz poniżenia
w powiązaniu z agresją, która – w moim przekonaniu wiąże wcześniejsze wymiary, stanowiąc relatywnie rzadko przywoływany wymiar interpretacyjny.
Wymienione wyżej wymiary stały się na tyle powszechne, że stanowią one
kanwę, rodzaj kalki w formowania się wielu innych tożsamości osobowych i społecznych a także zarzewie dysfunkcjonalnych czy patologicznych zachowań nie
tylko norweskiego sprawcy. W omawianym tu przypadku, nasilenie tych złowróżbnych wymiarów było szczególnie silne. Tak więc przypadek Norwega może stanowić, przez swój skrajny charakter występowania wszystkich z tych wyodrębnionych
i powszechnie obecnych wymiarów, rodzaj modelu czy prototypu analitycznego.
Powyższe ujęcie ma także walor pedagogiczny. Uwypukla ono bowiem charakterystyczne rysy współczesnej cywilizacji zachodniej jako rodzaje zagrożenia
w procesie socjalizacji młodego pokolenia. Wszystkie wymienione wymiary omówię w podanej wyżej kolejności.

Relacje społeczne
Anders Breivik urodził się w rodzinie patchworkowej. Jego matka Wenchy
miała już nieślubna córkę Elizabeth z ojcem której nie utrzymywała kontaktu.
Ojciec Andersa ożenił się z jego matką i był to jego drugi związek małżeński.
Z pierwszego posiadał troje dzieci. Rodzice Andersa poznali się w pralni, ojciec
był dobrze sytuowanym dyplomatą a matka kimś w rodzaju salowej. Ich rozwód
miał miejsce kiedy Anders nie miał nawet roku2. Wenche rozważała, w późniejszym okresie trwania ciąży jej usuniecie ale było to (wówczas) nielegalne. Twierdziła ona iż dziecko było trudne już w okresie przed urodzeniem i sprawiało jej
ból. Kiedy Anders się urodził nie karmiła go piersią, ponieważ jak twierdziła,
miała wrażenie iż syn „wysysa z niej życie” (Olsen 2020).
Po porodzie Wenchy cierpiała na niewidoczną na pierwszy rzut oka depresję. Czuła się zagrożona perspektywą porzucenia i samotnego wychowywania dziecka. Tymczasem mąż, Jens był skoncentrowany na pracy zawodowej i wymagał od żony perfekcyjnego prowadzenia domu oraz pełnienia
funkcji żony dyplomaty na placówce w Londynie gdzie mieszkali niedługo po urodzeniu się syna.
(zob. Anders Behring Breivik’s mother ‘sexualised’ him when he was four, 07.10. 2012, https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9592433/Anders-Behring-Breiviks-mother-sexualised-him-when-he-was-four.html (dostęp: 19.12.2020).
2
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Po rozwodzie i przyznaniu opieki i alimentów oraz powrocie z Londynu do
Oslo, Wenchy nie radziła sobie z samotnym wychowywaniem dwójki dzieci i sama
zwróciła się do SSBU3 z prośbą o pomoc. Psychologowie z SSBU zalecali opuszczenie przez Andersa domu gdzie panowała niestabilna emocjonalnie atmosfera.
Wenchy początkowo przystała na taki scenariusz ale później zmieniła zdanie. Zalecenia psychologów zostały przekazane organizacji Barnevernet z powiadomieniem
ojca (Czykwin 2019, s. 9–27).
Jens Breivik po zapoznaniu się z raportem (Borchgrevink 2013) wyraził gotowość przejęcia opieki nad Andersem ale Wenchy nie wyraziła na to zgody i przed
sądem zaprezentowała się jako kochająca matka, rezygnując z jakiejkolwiek pomocy państwa w opiece nad dziećmi. Sąd zdecydował o przyznaniu praw do opieki
nad synem – matce4. Wenchy przyznano też pomoc weekendową w postaci rodziny zastępczej (Seierstad 2013, s. 34).
Kontakty z matką, która była absolutnie centralną bo jedyną dorosłą postacią jego dzieciństwa były wysoce niestabilne w sensie emocjonalnym. Cierpiąca
na stwierdzoną chorobę afektywną dwubiegunową Winchy przejawiała wobec syna niekłamaną nienawiść aby innym razem okazywać mu bezgraniczne oddanie
i miłość.
Relacje Andersa z innymi dziećmi miały charakter szczególny. W okresie dziecięcym „przyjaźnił się” z Evą, sąsiadką z chilijskiej rodziny. Ich relacja była szczególna: Anders dążył do zdominowania i przejęcia kontroli nad młodszą o dwa
lata dziewczynką oraz ograniczenia jej kontaktów z innymi dziećmi. Kiedy Eva
poszła do szkoły, Anders przestał się do niej odzywać. Jak interpretowała to w sądzie (Seierstad 2013, s. 37 i n.), źle znosił fakt utraty wyłączności i kontroli nad
sąsiadką. W okresie dzieciństwa Anders pozostał w pamięci sąsiadów jako osoba
o skłonnościach destruktywnych: znęcająca się nad zwierzętami, niszcząca kwiaty
w ogrodzie i doprowadzająca inne, słabsze dzieci do łez5.
W szkole podstawowej przyjacielem Andersa stał się Ahmed wywodzący się
z rodziny z Pakistanu (Buruma 2020). Znajomość ta przetrwała do okresu adolescencji kiedy Anders i Ahmed stworzyli czteroosobową grupę grafficiarzy6.
Wówczas ujawniły się ważne cechy Andersa: silne pragnienie władzy i bycia perfekcyjnym oraz najlepszym w tej hermetycznej grupie, grupie w której zasady były
jasno zdefiniowane i restrykcyjnie egzekwowane. i obowiązujące normy. Anders
stał się obiektem kpin wynikających z jego dążenia do zajmowania pozycji przywódczej mimo braku „kwalifikacji”. Kwestia lojalności wobec norm i członków
zespołu grafficiarzy leżała u podstaw konfliktu w którym Anders stracił poparcie
bliskich kolegów i został usunięty z grupy (Seierstad 2013, s. 70 i n.).

3
4
5
6

Norway’s Centre for Child and Adolescent Psychiatry.
Tamże.
Tamże.
Malowanie po ścianach graffiti szybko stało się w Norwegii nielegalne.
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W okresie adolescencji, ABB odczuwał potrzebę oparcia i próbował nawiązać
kontakt z ojcem. Trudno się dziwić ale ojciec nie popierał nielegalnej aktywności
syna w ramach grupy grafficiarzy. Anders został dwukrotnie zatrzymany przez
policję i wtedy Jens postawił twardy warunek, żądając aby Anders zaprzestał tej
aktywności, w przeciwnym razie zagroził zerwaniem wzajemnych relacji. Anders
obiecał zastosować się do jego zalecenia ale nie dotrzymał słowa. Ojciec jednak
dotrzymał swojej groźby i ich relacje ponownie uległy zerwaniu. W dylemacie
pryncypialności i miłości Jens wybrał pryncypialność.
W najważniejszym okresie życia jakim jest adolescencja7, młody Anders był
sam. Matka nie była dostatecznym wsparciem, zawiódł ojca, nie miał też przyjaciół z grona grafficiarzy, u których stracił zaufanie.
W latach 90. niespełna 20. letni Breivik paradoksalnie funkcjonował i najlepiej się czuł wśród imigrantów głównie z Bliskiego Wschodu, szczególnie Pakistańczyków. Używał wręcz lokalnej odmiany języka zwanego „kebabnorsk” a więc
mieszanki norweskiego i innych imigranckich języków. Andersowi imigranci z Bliskiego Wschodu imponowali oni swoja dumą, hardością ale także poczuciem wyższości, w szczególności do kobiet.
Z pozoru jego życie się ułożyło. Co prawda nie ukończył szkoły finansów,
którą porzucił ale prowadził dobrze prosperującą choć działającą na granicy prawa
firmę, wyprowadził się od matki i wstąpił do sekcji młodzieżowej Partii Postępu
(FpU) w wieku 25. lat. Jednak jego przyrodnia, starsza siostra Elizabeth i znajome matki zaniepokoił stan psychiczny Andersa, który zachowywał się niestabilnie
i głosił radykalne i skrajne poglądy polityczne. Był to prawdopodobnie efekt uzależniania się od gier komputerowych, którym poświęcał po 16 godzin dziennie8.
Także brak partnerki, co było nietypowe dla jego wieku, niepokoił Elisabeth a za
nią – matkę.
Warto jest tu zwrócić uwagę na bagaż doświadczeń życiowych i urazów jakie matka Andersa wniosła do ich potencjału zasobów rodzinnych. Wenchy, która
wczesne dzieciństwo spędziła w domu dziecka opiekowała się, jako kilkuletnia
zaledwie dziewczynka swoją matką, która zaznała paraliżu w trakcie jej porodu.
Matka Wenchy przeniosła swój żal na córkę uważając, czego nie kryła, iż byłoby
lepiej aby córka się nie urodziła a ona zachowała zdrowie. Neurotyczne relacje z matką pogłębiał fakt, iż jej ojciec stosunkowo wcześnie zmarł a otoczenie
dziewczynki, w tym jej bracia i koleżanki szkolne traktowały ja jako „gorszą inną”.
Wenchy myślała o samobójstwie ale ostatecznie powstrzymała się od tego kroku

7
Tak to widzi Erik Erkson akcentując ten okres jako zwieńczenie czterech wcześniejszych faz w postaci ukształtowania się leitmotv’u ludzkiego życia: tożsamości (zob. Erikson 1960; Orenstein, Lindsay
2020.
8
Partia Postępu przyznaje: podejrzany o zamachy był naszym działaczem, 23.07.2011, https://
www.wprost.pl/swiat/254615/partia-postepu-przyznaje-podejrzany-o-zamachy-byl-naszym-dzialaczem.
html (dostęp: 20.12.2020).
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aby jako nastolatka uciekła z rodzinnej wsi do miasta aby nie powrócić do matki
nawet na jej pogrzeb.
Nieudany romans i samotne macierzyństwo a także brak emocjonalnego balansu stanowiły ważny asumpt do konstruowania własnej autoprezentacji w szczególnie nierealistyczny sposób jako osoby eleganckiej, należącej do lepszych sfer,
Winchy grała kogoś innego niż rzeczywiście była. Brak społecznego lustra9 zamykał ją w ramach własnej samotności i niespełnienia.
Anders w swoim Manifeście stwierdził dobitnie: „Matka koncertowo spieprzyła moje wychowanie”.

Narcyzm
Pojęciu „narcyzm”, terminu, który znany jest od 120 lat (Cała 2008) i któremu przypisuje się tak wiele znaczeń, iż nazywane jest ono „projektem wieży
Babel”.
Brak bliskiej osoby która darzyłaby go miłością bezwarunkową i na której
wsparcie mógłby bezwzględnie liczyć, zmusiło małego Andersa do zaprzeczenia
swojemu prawdziwemu „ja” (Lowen 2013), reagowania w znaczącym stopniu
w sposób obronny, bez dopuszczenia do kontaktu ze zranionym dzieckiem ukrytym w sobie.
Zgodnie z definicja amerykańskiego systemu klasyfikacji psychiatrycznej
(Wciórka 2021, s. 131–156), osobowość narcystyczna, to „utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości (widoczny w fantazjach lub zachowaniu), potrzeba podziwu ze strony innych i brak empatii, które pojawiają się we wczesnej dorosłości,
w różnych sytuacjach”.
Na osobowość narcystyczną wskazuje co najmniej pięć z dziewięciu wyodrębnionych kryteriów, a to: a) osoba ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości; b) pochłaniają ją fantazje o nieograniczonym własnym powodzeniu, mocy,
wybitnych zdolnościach, urodzie czy miłości idealnej; c) jest przekonana o własnej wyjątkowości i unikatowości; d) wymaga przesadnego podziwu; e) ma poczucie przesadnych uprawnień; ma eksploratorskie nastawienie do ludzi, traktuje
ich instrumentalnie; f) odznacza się brakiem empatii, z trudem rozpoznaje cudze
uczucia i potrzeby i nie jest skłonna identyfikować się z nimi (…) swoja postawą
okazuje arogancję i wyniosłość.
ABB wyraźnie wpisuje się w tą charakterystykę. Uważał się on za osobę
opatrznościową, kogoś w rodzaju wybawiciela Norwegii i całej Europy, wybawiciela z okowów błędnej, lewicowej ideologii multikulturalizmu. Zamach 22/7
miał się stać „strzałem z Aurory”, sygnałem rewolucji Europejskiej. Posiadający
9
Wenchy praktycznie nie miała rodziny a przyjaciółki znalazła pod koniec życia kiedy Anders był
już dorosłym mężczyzną. Jej związki z innymi mężczyznami są kwestionowane lub niepewne.
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demokratyczną legitymację społeczną rząd norweski, nie był – według Breivika –
emanacją preferencji społecznych obywateli, którzy zdaniem protagonisty, tkwili
w błędzie, zostali uwiedzeni przez błędną ideologię i dopiero on jeden, 32. latek10
bez matury, prawie bez doświadczeń zawodowych i społecznych, nie posiadający
rodziny, który dwa lata spędził na obsesyjnym graniu w gry komputerowe wiedział jak sprawy rzeczywiście się mają?.
Pochłonięty przez wyobrażenia o własnej omnipotencji w stawianiu wyroków dotyczących losów świata, miał nadzieję na zdobycie ogromnej popularności i pociągnięcie za sobą tłumów. „Manifest” jego autorstwa jest niczym innym
jak instruktarzem dla jego epigonów, którym wskazuje dalsze drogi walki. Jego
patetyczna a faktycznie bełkotliwa mowa sądowa (Czykwin 2019, s. 108–126)
transmitowana przez wszystkie media norweskie, skłoniła go do ubrania munduru (Czykwin 2019, s. 157–178). Górnolotnie rozpoczynając swoje wystąpienie,
słowami: ”Stoję tu jako przedstawiciel norweskiego i europejskiego ruchu oporu”,
uzurpował sobie rolę przywódcy ogólnoświatowego ruchu, który w rzeczywistości
okazał się być totalną fikcją. Żądania wobec sądu (Czykwin 2019, s. 157–178),
pretensje z wiezienia o zimna kawę, wszystko to wskazywało na roszczenia do
przesadnych uprawnień, szczególnie przychylnego czy serwilistycznego traktowania jego osoby przez media, sąd i obywateli.
W tych wielu narcystycznych rysach osobowości, na czoło wysuwa się brak
empatii a także arogancja i wyniosłość. Breivik w trakcie procesu nie wyraził cienia żalu czy skruchy z tytułu cierpienia bliskich ofiar oraz osób rannych w trakcie
zamachu. W toku procesu ożywiał się tylko wtedy kiedy pokazywano JEGO film.
Widać było, że nie jest w stanie empatycznie wejść w cierpienie i ból ofiar, zupełnie nie identyfikując się z ich uczuciami i potrzebami.
Protagonista sytuował siebie w pozycji uprzywilejowanej moralnie i intelektualnie, jako wzorca cnót moralnych i intelektualnych, centrum wszelkich praw („to
ja ustalam prawa”) i kreatora własnej etyki („dokonanie małego barbarzyństwa
jest lepsze od wielkiego barbarzyństwa”). Warto jest zwrócić uwagę, na wyraźne związki między narcyzmem i stosowaniem przemocy (Manne 2020; Czykwin
2019, s. 220–228).

Rola i znaczenie uzależnienia od internetu. Status incela
Uzależnienie Breivika od Internetu i gier komputerowych nie budzi wątpliwości, podobnie jak jego deprywacja seksualna. W tym sensie ABB i wielu innych
młodych mężczyzn znaleźli się w pułapce wymuszonego celibatu. Fala równo-

10

W momencie popełniania zbrodni Breivik miał 32 lata.
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uprawnienia, radykalnego feminizmu, przyzwolenie na promiskuityzm11, hipergamia12 stanowią siłę napędową myzogenicznego ruchu młodych mężczyzn, którego
wyraz znaleźć można w Internecie (Puto 2020; Jędrusik 2020).
Derywacja na tym polu w okresie przed powszechnym dostępem do sieci, stanowiła problem osobisty, indywidualny, wstydliwy i wypierany. Powszechny dostęp
do sieci umożliwił anonimową, otwartą ekspresję tych doświadczeń i budowania
grup wsparcia dających krzepiące uczucie iż nie jest się samemu ze swoimi problemami.
Poznawanie świata kobiet przez mężczyzn często rozpoczyna się od internetowych filmów pornograficznych. Zniekształcony obraz intymności jest przez nich
niejednokrotnie brany za dobrą monetę pogłębiając izolację i obniżając samoocenę. Powstaje rodzaj błędnego koła, którego motto brzmi: „nie odchodź od komputera, bo nikt cię nie potrzebuje” (Rozmowa z Philipem Zimbardo przeprowadzona
przez R. Ziembińskiego: PLAYBOY to ostoja męskości, 2018 „Playboy”, nr 7, s. 25).
W swojej mowie obrończej w norweskim sądzie, Breivik stosunkowo mało
miejsca poświęcił prawom obcokrajowców, emigracji, emigrantom zarobkowym
czy regułom szariatu. Nieporównanie więcej uwagi poświęcił „zagrażającej kulturze europejskiej feminizacji”, „psychologicznej wojnie przeciwko europejskiemu
mężczyźnie”, pisał też o testosteronie, samcach alfa, ataku na „cielesność mężczyzny-żołnierza” i odpieraniu tego ataku (Breivik 2020).
Rok podany w tytule jego Manifestu – 2083 miał być tym, który zamknie
ostatecznie proces opuszczania muzułmanów z Europy. Profesor Thomas Hylland Eriksen, norweski antropolog występujący w procesie jako świadek obrony
stwierdził iż ABB wykreował grając intensywnie w gry komputerowe alternatywną
osobowość, swoiste alter ego, którą to osobowość przeniósł następnie do rzeczywistego świata. Finalnie, Breivik zatarł granicę między rzeczywistym ja i awatarem
z gry komputerowej13. Jedna z postaci gier komputerowych Justicar w którą wcielił się Breivik nie był prawzorem jedynym. Wcielał się też w postacie maga o imieniu Conservatism oraz żeńskiej postaci druidki o imieniu Conservative. Wskazuje
to na jednoznaczne powiązania między uczestnictwem w grach komputerowych
i poglądami politycznymi użytkownika14.

Promiskuityzm, jest rozumiany jako „brak reguł współżycia seksualnego i małżeńskiego, charakteryzujący według dawnych hipotez najwcześniejsze stadium rozwoju rodziny”, za: SJP, https://sjp.
pwn.pl/sjp/promiskuityzm;2572654 [dostęp: 24 grudzień 2020].
12
Hipergamia termin ten oznacza „dobieranie przez kobietę partnera życiowego o pozycji społecznej wyższej lub co najmniej podobnej do swojej” https://pl.wiktionary.org/wiki/hipergamia [dostęp:
24 grudzień 2020].
13
Anders Behring Breivik played Call of Duty: Modern Warfare, https://www.pri.org/stories/2012-04-19/anders-behring-breivik-played-call-duty-modern-warfare, [dostęp: 22 grudzień, 2020].
14
The Life Of A Mass Murderer In World of Warcraft, 19.04.2012, https://kotaku.com/the-life-of-a-mass-murderer-in-world-of-warcraft-5903501, [dostęp: 22 grudzień, 2020].
11
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W Manifeście ABB koncentruje się na promiskuityzmie matki, czego skutkiem było zarażenie się przez nią wirusem opryszczki oraz na wstydliwej chorobie
siostry chorej na chlamydiozę15 i bezpłodność. „Obie okryły hańba mnie i naszą
rodzinę” pisze w Manifeście. Myzoginiczny i seksistowski charakter posiada także
sporządzona lista kobiet różnych narodowości urodzonych w latach 1980–1995,
uszeregowana punktowo według kryterium „moralności seksualnej”16. Zdaniem
Breivika, młode kobiety są znacznie bardziej wyzwolone i wywodzą się częściej
z krajów protestanckich niż katolickich. Wyraża też zaniepokojenie postępującą
liberalizacją wychowania seksualnego w szkołach, co – jego zdaniem ma prowadzić do seksualizacji nie tyle dzieci, co dziewczynek i przedwczesnych kontaktów
seksualnych.
Autor Manifestu, sam przyznaje iż jego obraz rzeczywistości jaki stanowią
antyislamizm i antymarksistowski Kulturkampf, splatają się z walką płci. W jego opinii „60–70 procent wszystkich marksistów kulturowych to kobiety”, to one
stanowią więc głównego, naturalnego wroga. Dwa wizerunki kobiety stają się tu
prototypowe: kobieta silna wszechobecna w mediach i popkulturze oraz jej pomagierka bojowniczka gender. Obie dążą do „unicestwienia męskiej tożsamości”.
Kontrprzykładami stają się tu ikony pop-kultury: Heidi Klum17, Madonna i Lady
Gaga uosabiające „rasową mieszankę” i permisywizm.
W narcystycznym duchu Breivik podkreśla, iż pomimo własnego uroku osobistego, zaradności, świetnego wyglądu zewnętrznego i statusu materialnego nie
dopuścił się rozwiązłości seksualnej.
Faktycznie, celem walki protagonisty było de facto pragnienie utrzymania i zakonserwowania istniejącej społecznie hierarchii płci w której mężczyźni zajmują
wyższą pozycje niż kobiety, biali nad nie-białymi, a chrześcijanie nad muzułmanami. Stąd kuriozalne pomysły zakazu umożliwiającego kobietom studiowanie,
czy utworzenia „odciętych od świata stref seksu”18. Ute Scheub (Schaub 2020)
wskazuje tu na problem z ciałem jako stały w czasie element, centrum problemu w porównaniu z ideologiami, które przyjmują rozmaite formuły19. Paradok15
Bakteryjna choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana przez Chlamydia trachomatis powodująca stany zapalne narządu rodnego i układu moczowego mogące prowadzić do bezpłodności
lub powikłań ciąży (Misiołek, Wiczkowski, Rzewnicki, Zielnik-Jurkiewicz, Jurkiewicz 2009, s. 23).
16
Według ABB najniższy poziom moralności seksualnej ujawniają Brytyjki, Szwedki, Finki, Dunki
i Norweżki, przy czym kobiety z tych krajów miały jednocześnie największą liczbę partnerów seksualnych.
17
Heidi Klum, popularna skandalizująca niemiecka modelka i celebrytka. Jedna z najzamożniejszych supermodelek świata. Dwukrotnie zamężna, matka trójki dzieci. Słynie też z burzliwego życia
prywatnego.
18
Zob. Młodzi Norwegowie wracają na Utoję. Wśród nich są ci, którym udało się uniknąć śmierci,
08.08.2015, https://www.wprost.pl/swiat/517222/mlodzi-norwegowie-wracaja-na-utoje-wsrod-nich-sa-ci-ktorym-udalo-sie-uniknac-smierci.html, [dostęp: 21 grudzień 2020].
19
Tak np. naziści „obwiniali »zniewieściałych« Żydów o upadek ich militarnego i krzepkiego ideału
mężczyzny” (tamże).
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salnie ideałem jest dla Breivika postać Muhammada Aty20, który jest uosobieniem
mężczyzny kierującego się „honorem” i „męczennikiem za sprawę”, pozbawionym
empatii i w pełni kontrolującym ciało, co stanowi konieczny warunek „pracy zabijania”, stanowi też wyraz męskiej supremacji.
Niewątpliwa mizoginia i deprywacja seksualna ABB są powiązane z zabijaniem. Kwestia przełamania naturalnego oporu przed zabijaniem stała się wiodącą
w analizach psychologów wojskowych. Jak stwierdza jeden z nich, Ben Shalit
(Grossman 2010, s. 211): „Istnieją przyjemności związane z walką, których nie
można ująć w kategoriach strategicznych i taktycznych rozgrywki szachowej, lecz
pierwotnej agresji, ulgi, orgiastycznego rozładowania”. Jeden z weteranów wojny
wietnamskiej idzie jeszcze dalej: „Dla niektórych ludzi noszenie karabinu równe
jest permanentnej erekcji. Masz czysty orgazm za każdym razem, gdy pociągasz
za spust”, jeszcze inny z weteranów, ujmuje to następująco: „Zabijanie może być
podobne do seksu i możesz kompletnie przestać nad sobą panować. To może cię
pochłonąć jak seks”.
W zhierarchizowanej społeczności męskich internautów połączonych obsesją seksu (Wieczorek 2018, s. 80–82; Jędrusik 2020), Breivik miał status incela21
Przyjmuje się tu iż kobietom łatwiej jest znaleźć partnera seksualnego więc incelami są wyłącznie mężczyźni, szczególnie ci, którym nie udało się zdobyć wysokiej
pozycji społecznej i którzy definiowani są jako losers („przegrywy”). Losers łączy
niezgoda na wolny wybór partnera seksualnego przez kobiety. Skoro kobiety mogą uprawiać seks kiedy tylko zechcą dlaczego miałyby skąpić go potrzebującym?
Jeśli jednak tak się dzieje, dowodzi to iż są złe, głupie i powierzchowne. Pojawia
się pomysł „seksu socjalnego” oznaczającego postulat nałożenia na państwo obowiązku zapewnienia możliwości odbywania mężczyznom stosunków seksualnych
np. w domach publicznych22.
W internetowym języku inceli, wysoką pozycję zajmuje samiec alfa, atrakcyjny, biały, 30–40. letni mężczyzna mieszkający w mieście, który może przebierać
w partnerkach. Natomiast najwyższą w tej hierarchii zajmują PUA (ang. pickup
artists). Żeńskim odpowiednikiem są tu stacy, kobiety atrakcyjne fizycznie, często
o cechach hiperfeministycznych np. ogromnych biustach, bujnych włosach czy
walczące w ringu westlerki albo np. tancerka Eve Torres. Stacy prowadzą frywolny
tryb życia seksualnego.
Najliczniejszą grupę w społeczności internautów stanowią normi, „normiki”
a więc ci, którzy nie prowadzą zbyt ożywionego życia seksualnego ale nie są też
incelami.
20
Muhammad Ata był terrorystą, zamachowcem, pilotem i dowódcą grupy pięciu porywaczy samolotu, który jako pierwszy wbił się swoim samolotem w jedną z wież WTC 11 września 2011 roku.
21
Z ang. involuntary celibate, „mimowolnie żyjący w celibacie” (termin wprowadzony przez nieznaną z imienia i nazwiska działaczkę LGBT – Alanę).
22
Zob. wpis internauty MindTree: https://www.wykop.pl/wpis/28954487/ seks-prawem-nie-towarem-seks-socjalny-dla-kazdego-/ [dostęp: 24 grudzień 2020].
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Postacie takie jak Connor Betts23 czy Patrick Crusius24 – epigoni Breivika byli
niewątpliwie incelami. Wśród młodych, masowych morderców dominują młodzi
mężczyźni o statusie incela (Czykwin E., Anders Breivik. Op.cit. s.154–155).
Breivik, który sam przyznawał iż „żył w celibacie” przez ostatnie 10 lat i który blisko dwa lata spędził „w pokoju do pierdzenia w stołek” (określenie jego
samego), należał do tzw. „piwniczaków” ślęczących przy komputerze oraz „przegrywów” pozbawionych możliwości społecznego awansu. Internetowi mizogini
określają instrumentalnie i obraźliwie kobiety jako FHOs (ang. female humanoid
organizm żeński organizm humanoidalny).
Etalonem incela i mordercy stał się Elliot Rodger, który 23. maja 2014 roku dokonał masowego morderstwa zabijając sześciu studentów UCLA w Santa
Barbara. Otoczony przez policję zastrzelił się. Rodger w przeddzień morderstwa
„winnych” jego samotności, zamieścił na YouTubie25 film. Wyznanie Eliota stało
się rodzajem motta inceli:
Cześć, tu Elliot Rodger. Cóż… to moje ostatnie video. To musiało tak się skończyć. Jutro jest dzień odwetu. Dzień, w którym zemszczę się na ludzkości, na was
wszystkich. Przez ostatnie osiem lat życia […], byłem zmuszony wieść egzystencję
samotności, odrzucenia i niespełnionych pragnień, wszystko dlatego, że dziewczyny
nigdy nie czuły do mnie pociągu. Dziewczyny oddawały swoja czułość i seks, i miłość
innym mężczyznom, ale nigdy mnie. Mam 22 lata i jestem wciąż prawiczkiem. Nigdy
nawet nie pocałowałem dziewczyny. Byłem na studiach już dwa i pół roku […]. To
prawdziwa droga przez mękę. Studia to czas kiedy każdy doświadcza takich rzeczy
jak seks i zabawa, i przyjemność. Przez wszystkie te lata musiałem gnić w samotności.
To niesprawiedliwe. Wy, dziewczyny nigdy nie czułyście do mnie pociągu […] ukarzę
za to każdą z was. To niesprawiedliwość, zbrodnia, ponieważ nie wiem, dlaczego nic
we mnie nie widzicie. Jestem doskonały, a mimo to rzucacie się na tych wszystkich
ohydnych facetów zamiast na mnie doskonałego dżentelmena. […] to JA jestem tak
naprawdę tym lepszym, prawdziwym samcem alfa [śmiech, westchnienie] …tak. […]
[…] wszyscy traktowali mnie jak jakąś mysz. A teraz będę bogiem w porównaniu z wami. Wy będziecie zwierzętami, jesteście zwierzętami, a ja wymorduje was
jak zwierzęta. […]
Dziewczyny, jedyne, czego chciałem, to kochać was i być przez was kochanym.
Chciałem mieć dziewczynę. Chciałem seksu. Chciałem miłości, czułości, adoracji. Myślicie, że nie jestem tego wart. To zbrodnia.

23
24-letni C. Betts 4. sierpnia 2019 roku w Dayton w stanie Ohio zastrzelił 10 osób i zranił 26.
Bets będąc licealistą został zawieszony za sporządzenie listy „osób do zabicia i zgwałcenia” (abcnews.
go.com/US/wireStory/ohio-gunmans-classmates-decry-missed-chances-stop-64796877 [dostęp: 21 grudzień 2020). Był aktywny w ruchu inceli, kobiety nazywał „szmatami” i sam posługiwał się nickiem:
„inceldevilkiller666”.
24
21-letni P. Crusius, 3 sierpnia 2019 roku w El Passo w stanie Teksas zastrzelił 23 osoby i zranił
23. Jest autorem antyemigranckiego i rasistowskiego manifestu opublikowanego w sieci. Incelem (za:
Jędrusik 2020).
25
https://www.youtube.com/watch?v=WIlNiE99hxE [dostęp: 24 grudzień 2020].
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Nienawidzę was wszystkich. Ludzkość to obrzydliwe, nędzne, zdeprawowane istoty. Gdyby to było w mojej mocy, nie zatrzymałbym się, dopóki nie zamieniłbym was
wszystkich w góry czaszek i rzeki krwi, i słusznie.

Stwierdzenia, w rodzaju „jestem bogiem”, „jestem doskonały” „jestem prawdziwym samcem alfa”, „doskonałym dżentelmenem” wskazują jednoznacznie na
narcyzm. W sensie emocjonalnym wyznanie jest wyrazem sprzecznych odczuć:
niemocy, samotności, poczucia upokorzenia, słabości, odrzucenia społecznego ale
też poczucia nieuzasadnionej dumy i władzy prowadzących do bezzasadnej agresji
otwierającej drogę do wyjścia z matni w której czuł się tak źle, że wybrał wyjście
najgorsze z możliwych.
Agresja tak Rogera jak Breivika nie była wcale ślepa, nie oznaczała działania
impulsywnego, przeciwnie była zaplanowana i intencjonalna a miała na uwadze
„zaprowadzenie sprawiedliwości” w zepsutym świecie. Także wspólny narcystyczny
i niespójny był „autorski” etos moralny (sic!) obu sprawców. Ekspresja Rodgera,
młodszego od Breivika o 10 lat wydaje się bardziej naiwna, szczera i bezpośrednia, nie w takim stopniu przesłonięta mechanizmem obronnym rzekomego heroizmu jak w przypadku ABB.
Uzależnienie od Internetu i izolacja scaliły, spotęgowały i pogłębiły w obrazie
świata Breivika różne składowe, takie jak nierealistyczne poczucie wspólnoty z internautami, fikcyjne poczucie dumy i sprawstwa26, narcyzm, deprywację seksualną,
niedojrzałość, wypaczoną moralność oraz osłabienie oporu przed zabijaniem. Obnażyły pozaideologiczny a osobowo-fizyczny motyw popełnionej zbrodni, dla której ideologia, jak pokazuje Scheub stanowiła jedynie kamuflaż. Przekonuje o tym
dobitnie przesłanie ważnej książki Klausa Theleweita (2015).

Wstyd
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem iż analiza casusu Breivika jedynie w perspektywie kognitywnej jest niewystarczająca. Powinna ona zostać uzupełniona problematyka emocji.
Thomas Scheff, amerykański badacz uważa emocje wstydu i jego alternatywę
– dumę za emocję podstawową. Wyjaśniając funkcje emocji, w szczególności wstydu i dumy, można powiedzieć, że: Emocje są jak diody, które w wyniku uczestnictwa w uporządkowanym regułami i normami układzie społecznym zapalają się
nieustannie i informują doświadczającą ich osobę o zakresie jej przystosowania
do tego co społeczne, oraz o tym, co należy zrobić, jeżeli zakres ten nie jest spo-

26
Czego egzemplifikacją był jego 1200-stronicowy niezborny Manifest, częściowo skopiowany od
innych autorów metodą „kopiuj–wklej”.
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łecznie satysfakcjonujący, o czym donosi nieustanny proces monitorowania siebie
(Czykwin 2013, s. 40).
Emocje wstydu vs. dumy mają nie tylko indywidualny ale społeczny wymiar.
Doświadczane przez osobę stoją na straży porządku społecznego czyniąc je przewidywalnymi i płynnymi a więc konserwującymi więzi (Barbalet 2008, s. 828–
–825). Są subtelnym wskaźnikiem adaptacji osoby do społecznej rzeczywistości
stanowiąc rodzaj feedback’u dotyczącego kondycji osoby w rzeczywistości. Wstyd
ma też wymiar moralny i stanowi referencję do samooceny. Wspomniany społeczny i jednostkowy format wstydu czyni tą właśnie emocję w ujęciu Thomasa Sheffa
(Sheff 2002; Scheff 1997; Scheff 2011; Czykwin 2013) niezwykle produktywną
dla rozpatrywanego tu przypadku.
Wstyd jest strażnikiem więzi społecznych, które nie zostały prawidłowo od
początku ukształtowane. Samotna, z ogromnym bagażem złych doświadczeń
z dzieciństwa matka Andersa, nie była w stanie ułożyć sobie harmonijnych relacji
z ludźmi, szczególnie z własnymi dziećmi. Nieobecny ojciec, który zawiódł Andersa szczególnie boleśnie w okresie kiedy dorastał, leżały u podstaw deformacji
jego relacji społecznych. Konsekwencją braku wzorca takich relacji i deprywacji
związków z ojcem, jego późniejsze kontakty kończyły się burzliwym rozstaniem
ze społecznością grafficiarzy, złamaniem jego kariery partyjnej, dwuznacznego moralnie i prawnie funkcjonowania w biznesie, wymuszania uczestnictwa w grach
komputerowych na uczestnikach zespołu, którym kierował.
Dwuletnia przerwa związana z uzależnieniem od gier i izolacja społeczna
a następnie intensywny okres samotniczego przygotowywania bomby pogłębiły
stan izolacji i alienacji. Jego narcystyczne pragnienie spektakularnego zaistnienia,
osłabienie hamulców moralnych związanych z rezystencją oporu przed zabijaniem,
zainfekowany przez skrajnie prawicową ideologię internetowy incel pragnął za
wszelka cenę, nawet życia wyrwać się ze stanu bolesnego napięcia, pogłębiającej
się izolacji i, jak Herostrates – zaistnieć ale także wyjść z osobowej matni incela
podobnie jak Elliot Roger.
Wracając do wstydu i dumy jako oscylatorów emocji, możemy mówić w tym
przypadku o ekstremalnie silnym doświadczaniu dysonansu emocji wstydu i dumy.
Wskazuje na to kilka płaszczyzn doświadczania przez ABB ambiwalencji uczuć:
— Status matki a ojca. Matka Breivika nie miała średniego wykształcenia, należała do niższego personelu medycznego. Ojciec Breivika był dyplomatą, pełnił
ważne funkcje państwowe w Londynie a później we Francji. Jest zamożny.
Dzięki mężowi Wenchy otrzymała mieszkanie w centrum Oslo. Anders chodził do szkoły z wnukiem króla i dziećmi elity, bywał w ekskluzywnych kawiarniach stolicy aspirując do zajmowania wysokiej pozycji w prominentnej,
stołecznej społeczności. Jednocześnie, pomimo zdolności, ABB nie ukończył
szkoły średniej, nie pracował, grając w internetowe gry tracił szanse na społeczny awans i zajęcie jakiegoś prestiżowego statusu społecznego.
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— Marzenia o fortunie. Pragnienie bycia bogatym, wyrażone w stwierdzeniu
z Manifestu: „być bogatym albo umrzeć” – spełniło się. Breivik, w nie do
końca uczciwy sposób odniósł chwilowy, finansowy sukces. Pieniądze pozwoliły mu na sfinansowanie poczynań związanych z konstrukcja bomby i przeprowadzeniem zamachu. W planie motywacyjnym pozwoliły na przełamanie
bolesnego status quo nieudacznika i mentalne otwarcie na uzyskanie statusu
herosa. Były więc wypełnieniem luki między wstydem biedy, kiedy pieniądze
łatwo się rozchodziły i obnażały brak perspektyw finansowych a dumą bycia
światowym demiurgiem w realu a nie tylko w virtualu.
— Raj i piekło. Norwegia, której rdzennym obywatelem jest Breivik, widziana jest
jako „najszczęśliwszy kraj na świecie” (Witoszek 2017). Sam Breivik deklaratywnie uważał się za patriotę i narodowca. Etos Norwegii nakłada wręcz na
obywateli „obowiązek bycia dobrym”. Duma z bycia obywatelem kraju cieszącego się powszechnym uznaniem stała w sprzeczności z jednoosobowym
morderstwem na taka skalę i jego autora. ABB w swoim mniemaniu popełnił czyn epokowy z którego był dumny. W powszechnym odczuciu, tragedia
„czarnego piątku” była powodem do niewiarygodnego wstydu.
— Atrakcyjność na polu erotycznym. Breivik jako mizogin pragnął na wzór islamski
podporządkowania kobiet mężczyznom, traktował je instrumentalnie. Kultywował męskie poczucie dumy jako człowieka honoru, czynu, przywódcy i wojownika. Jednocześnie, szczególnie w Norwegii gdzie wzorce równości i partnerstwa
są głęboko społecznie zinternalizowane, przy skrajnym braku empatii i narcyzmie trudno mu było znaleźć partnerkę życiową i budować udany, partnerski
związek. Pomysł aby szukać partnerki na Białorusi i poprzez agencję, stanowił predykcję do jednoznacznego niepowodzenia ergo wstydu z tego tytułu.
— Władza i jej brak. Pragnienia wywołania „światowej rewolucji”, całkiem jak
w grach komputerowych za naciśnięciem jednego „Enter”, dawała sprawcy
urojone poczucie sprawstwa, mocy i władzy. Były one wzmacniane równie iluzorycznym przekonaniem iż nie jest sam a jego wysiłki legitymizują „miliony”
skrajnie prawicowych aktywistów gotowych do dokonania spektakularnego
czynu. Profetyczny duch jego misji umacniał go w ułudzie sprawstwa i własnej mocy zmieniania losów świata. Skrajnie fasadowa duma zderzała się tu
całkowitą rzeczywistą niemocą człowieka, który dokonał społecznej ekskluzji,
Europa nie spłynęła krwią jak wieszczył a w swojej zbrodni pozostał sam. Nie
miał żadnej władzy ani mocy sprawczej.
— Otwarcie i zamknięcie na świat. We własnym mniemaniu Breivik dzięki Internetowi, licznym podróżom, znajomości angielskiego; ojca, który mieszkał
początkowo w Anglii a później we Francji oraz z racji, że był obywatelem
kraju otwartego czuł się kosmopolitą. Miał wrażenie sprawowania intelektualnej kontroli nad procesami dziejącymi się w świecie. Patrzył na rzeczywistość
„z lotu ptaka”. To budowało jego dumę. Faktycznie jednak w okresie kilku
lat przed dramatycznymi wydarzeniami 22/7 był zamknięty w małym pokoju
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w mieszkaniu matki gdzie obsesyjnie grał w gry komputerowe. Faktycznie,
nie był częścią jakiejkolwiek rzeczywistej społeczności.
— Skłonności wodzowskie i brak charyzmy. Pragnienie przywództwa w światowych, rewolucyjnych przemianach, próby zaistnienia w społecznej wyobraźni jako heros, mąż stanu, lwie serce, okazały się fantasmagorią. Breivik, na
którego mowę w sądzie norweskim czekano z ogromną ciekawością, okazał
się kimś dalekim od herosa. To co mówił było odrealnione i nieautentyczne, nonszalanckie i bezduszne. To zaś jak mówił – tembr jego głosu, stał
w sprzeczności z pyszałkowatą dumą i parawojskowym strojem, faszystowskimi gestami powitania ujawniając niezborność jego autoprezentacji. Brak charyzmy wizerunku jego osoby, w największym jednak stopniu rujnował zupełny
brak współczucia, skruchy czy empatii wobec rodzin ofiar a także ocalonych,
borykających się z okaleczeniami i traumą. Brak charyzmatu ABB przekreślił także jego wcześniejszą karierę polityczną. Jak stwierdził Thomas, jeden
z jego partyjnych kolegów: „Kompletnie go nie rozumiem. Jest taki ambitny,
a jednocześnie jakby zupełnie pusty w środku” (Czykwin 2013, s. 80).
Wątek wstydu i zawstydzenia a także dumy powraca niejednokrotnie na kartach Manifestu. ABB wstydził się – w tym ujęciu – za matkę, ojca, siostrę, przyjaciółki z tytułu ich liberalnego podejścia do seksu. Wstydził się też w swoich
szczerych wynurzeniach za naród norweski, który wybiera niewłaściwy, liberalny
i lewicowy rząd swojego kraju nie stawiający na konserwatywne wartości.
Warto jest zwrócić uwagę na trzy istotne aspekty przedstawionej tu próby
odpowiedzi na pytanie o to jakie wymiary stworzyły kogoś takiego jak Breivik?.
Po pierwsze wyodrębnione wymiary nie mają charakteru specyficznego dla omawianego casusu, przeciwnie, stanowią uniwersalne, właściwe cywilizacji okcydentu
wymiary. Po drugie, w przypadku ABB występują one w jednoznacznie ekstremalnym nasyceniu. Jego rodzina była skrajnie dysfunkcjonalna, narcyzm wyjątkowo
głęboki, etc. Po trzecie wreszcie, wskazane wyżej ambiwalencje między dumą
i wstydem były liczne i wyraźne.

Abstract: The case of Anders Breivik
Analysis of selected dimensions
The spectacular case of Anders Breivik has caused and is causing far-reaching social repercussions. The article analyzes following the grounded method (Konecki, s. 547–564), Thanks
to which, out of a huge amount of material and possible variables, it was possible to &quot;distil&quot; four basic dimensions as constitutive and, as it could be stated later, common
to many other cases that had place before and after the attack on 22/7. These dimensions
are: dysfunctional social relationships in childhood, narcissism, Internet addiction and incel
status, and experiencing shame. All these dimensions occur together and in extreme intensity.
Thanks to this, a kind of conceptual matrix was obtained that allows to adopt a specific
approach in the analyzes of similar cases. This matrix also enables the understanding of the
toxic sources embedded in the contemporary civilization of the incident.
Key words: Shame, incel, narcissism, Internet, aggression.
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Praca jako środek resocjalizacji osób
w izolacji więziennej – przegląd badań
Abstrakt: Praca jest wiodącą aktywnością w życiu człowieka. Pozwala mu nie tylko zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne, lecz także stanowi przestrzeń dla rozwoju swoich
pasji, zainteresowań, stwarza możliwość komunikowania się z innymi ludźmi. Artykuł ma na
celu pokazanie znaczenia podejmowania pracy oraz jej roli w procesie kształtowania prawidłowych postaw u osób osadzonych w zakładzie karnym. Przedstawiono w nim analizy i wyniki
badań, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, na temat znaczenia wykonywania pracy
przez jednostki skazane na karę pozbawienia wolności. W artykule zaprezentowano komunikat z przeprowadzonych badań w jednym z zakładów karnych typu półotwartego na terenie
Opolszczyzny.
Słowa kluczowe: praca, resocjalizacja, zakład karny, więźniowie.

Wprowadzenie
Planowanie kariery zawodowej jest ogniwem ścieżki rozwojowej każdego
człowieka i jednym z podstawowych elementów jego aktywności. Po raz pierwszy potrzeba podjęcia pracy ujawnia się w okresie wczesnego dzieciństwa. Dzieci
w trakcie zabawy planują swoje późniejsze doświadczenia zawodowe m.in. po(s. 377–389)  377
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przez odgrywanie ról policjantów, strażaków, szefów wielkich firm czy nauczycieli.
Nastolatkowie zastanawiając się nad wyborem profilu klasy w szkole ponadpodstawowej lub kierunku studiów biorąc pod uwagę późniejszą perspektywę zatrudnienia. Z kolei osoby, które już podjęły pracę, chcą osiągać kolejne stopnie awansu
zawodowego, poprawiać swoją sytuację ekonomiczną i czerpać satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Praca w życiu człowieka jest jedną z najważniejszych
wartości. Jest to świadome działanie, które prowadzi do zaspokojenia potrzeb
jednostki, wytworzenia dóbr, a także uzyskania przez jednostkę korzyści materialnych, psychologicznych i społecznych (Adamski, 2015, s. 781). Dzięki temu jest
ważnym elementem rozwoju człowieka, kształtującym pozytywne nawyki, poczucie obowiązku i odpowiedzialności.
Praca pozwala człowiekowi na osiągnięcie określonego statusu materialnego,
wpływa na poczucie bezpieczeństwa socjalnego i finansowego, a także pozwala
na pomnażanie swoich oszczędności. Jest również jednym z najważniejszych sposobów działania resocjalizującego. Oznacza to, że praca w życiu człowieka zajmuje bardzo ważne miejsce. Istotna rola pracy w funkcjonowaniu człowieka (w
tym również osób przebywających w zakładach karnych) w literaturze przedmiotu
przedstawiana jest w odniesieniu do funkcji, które spełnia podjęcie zatrudnienia.
Funkcje te przez specjalistów z zakresu pedagogiki pracy, pedagogiki resocjalizacyjnej porównywane są do typologii rodziny stworzonej przez Zbigniewa Tyszkę
(Tyszka, 1974, s. 69). Zwraca się uwagę na takie funkcje pracy jak:
— ekonomiczna – pozwala na zaspokajanie potrzeb materialnych jednostek i ich
rodzin, zapewniając utrzymanie na godnym poziomie, możliwość realizacji
własnych pasji, celów życiowych oraz przyczyniając się do realizacji funkcji
opiekuńczo – zabezpieczającej.
— społeczno – wyznaczająca – przyczynia się do nadania człowiekowi statusu
społecznego, określając w ten sposób obowiązującą w danym społeczeństwie
hierarchię społeczną. Jeżeli wykonywany zawód nie jest zbyt prestiżowy status osoby pracującej jest i tak wyższy niż status osoby bezrobotnej.
— socjopsychologiczna – związana z kształtowaniem umiejętności społecznych,
takich jak zdolność do socjalizacji, budowania relacji, uczenia pożądanych
norm i zachowań. Z realizacją tej funkcji wiąże się również przekazywanie wartości związanych z etosem danego zawodu. Dobre relacje pomiędzy
pracownikami pozwalają także na zaspokojenie potrzeby przynależności do
grupy, stwarzają poczucie wspólnotowości i wpływają pozytywnie na rozwój
indywidualny jednostki (Pstrąg, 2014, s. 149).
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, stale wzrastająca liczba potrzebnych
pracowników, a także indywidualna potrzeba jednostek do utrzymania zatrudnienia to czynniki kształtujące społeczne zjawisko określane mianem kultu pracy.
W związku z silną potrzebą człowieka do osiągnięcia zadowalającego poziomu
realizacji poszczególnych funkcji pracy, jej brak powoduje konsekwencje ekonomiczne, psychologiczne i społeczne. Jednostka niepracująca nie jest w stanie
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uzyskać pełnej podmiotowości i akceptacji społecznej, której oczekuje. Oznacza
to, że w momencie utraty pracy jednostka czuje się społecznie stygmatyzowana,
odtrącana, spychana na margines życia społecznego. Brak pracy jest zjawiskiem
krytycznym, powodującym negatywne konsekwencje, takie jak m.in. obniżenie poziomu życia, wzrost poczucia bezradności i bierności, obniżenie poczucia własnej
wartości, pojawienie się trudności w życiu rodzinnym, powstanie patologii społecznych. Środowisko pracy jest więc obok rodziny najważniejszym środowiskiem
społecznym dla jednostki, która chce być aktywnym członkiem swojego najbliższego otoczenia. Bezrobocie często prowadzi również do pojawienia się w życiu
jednostek lub rodzin innych problemów, które w konsekwencji mogą doprowadzić
do łamania prawa i trafienia do zakładu karnego (Bejma, 2015, s.70; Furmanek,
2017, s. 292).

Praca jako środek oddziaływania resocjalizacyjnego
w zakładach karnych
Praca odgrywa szczególne znaczenie w zakładzie karnym, gdzie obok działań
kulturalno – oświatowych oraz systemu nagradzania i karania stanowi jeden z najważniejszych środków oddziaływania resocjalizującego wobec osób skazanych. Jest
ona środkiem resocjalizacyjnym, który przygotowuje osoby skazane do ponownego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie. Współcześnie znaczenie pracy,
w procesie oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, rozumiane jest nie
jako forma kary, lecz jako element rozwoju jednostki, co w perspektywie historycznej stanowi znaczącą zmianę postrzegania tego typu działania w zakładach
karnych (Zinkiewicz, 2018).
Ustawodawstwo polskie nadal umożliwia sądom orzekanie o zobowiązaniu
do pracy osób w przypadkach, wobec których nie występuje konieczność izolacji
(Kusztal, 2017). Obecnie jednak zakłada się, że aby praca mogła spełniać funkcję
resocjalizacyjną musi spełniać warunki takie jak każda inna praca zarobkowa, czyli
powinna być dobrowolna, użyteczna i wynagradzana. Tak rozumiana praca stanowi okazję do tworzenia interakcji zespołowych o charakterze zadaniowym, staje
się okazją do rozwoju oraz określenia własnej sprawczości połączonej z finansową
gratyfikacją. Praca zarobkowa może odbywać się w warunkach przywięziennych
zakładów pracy oraz u zewnętrznych przedsiębiorców (Kierepka, 2016). Szczególnie praca zarobkowa, realizowana w zewnętrznych przedsiębiorstwach, wydaje
się posiadać szersze zastosowanie, gdyż z jednej strony uniemożliwia wykluczenie
społeczne tych osadzonych, którzy podejmowali ją wcześniej, a z drugiej strony
pozwala na włączenie osadzonych, dla których jest ona pierwszą „legalną” pracą.
Zaznaczyć należy również, że włączanie skazanych w system praw pracowniczych
przyczynia się do ich destygmatyzacji i rehabilitacji społecznej oraz zmniejsza znacząco obawy osadzonych przed społeczną izolacją po odbyciu kary (Pstrąg 2014;
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Tytko, 2020). Znaczenie ma także rodzaj podejmowanej pracy przez osadzonego,
gdyż jest on istotnym warunkiem efektywności resocjalizacyjnego oddziaływania.
W klasycznym podziale, obok pracy zawodowej, wyróżnia się pracę o charakterze
porządkowym oraz pracę społeczną (Czapów, 1978). Prace porządkowe zazwyczaj
nie są odpłatne, a głównym ich celem jest samoobsługa, wspomaganie działania
instytucji oraz branie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Natomiast
prace społecznie użyteczne zawsze mają charakter nieodpłatny i wykonywane są
w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej bądź w formie pracy na
rzecz kultury (Woźniak, 2015).
Wszechstronny rozwój jednostki oraz kształtowanie instrumentalnej i kierunkowej strony osobowości skazanego to główne walory wychowawcze oddziaływania przez pracę zwanego ergoterapią. Ergoterapia ma na celu poprawić stan
psychiczny osadzonych poprzez umożliwienie im samodzielnego zaspokojenia potrzeb socjalnych, wytworzenia pożądanych postaw i nawyków, a także zagospodarowanie czasu wolnego i zdobycie doświadczenia zawodowego potrzebnego do
podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego (Mudrecka, 2004, s.127).
Podjęcie przez osadzonego zatrudnienia pozwala także na częściowe zaspokojenie
potrzeb rodziny skazanego oraz na zmniejszenie kosztów jego utrzymania w zakładzie karnym. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt podjęcia zatrudnienia
przez więźniów, jakim jest ograniczenie kontaktów i demoralizującego wpływu
pozostałych osadzonych.
Należy jednak pamiętać, że warunki izolacji penitencjarnej powodują, że
praca podobnie jak pozostałe formy odziaływania resocjalizującego są odbierane
przez osadzonych w sposób negatywny, wręcz represyjny. W związku z tym konieczne jest podkreślanie pozytywnych cech podjęcia przez więźniów zatrudnienia,
do których zaliczyć należy: dobrowolność podjęcia pracy, dostosowanie zakresu
wykonywanych czynności do indywidualnych możliwości osadzonego, odpowiednie wynagrodzenie. Dzięki temu skutki resocjalizacyjne ergoterapii realnie przyczyniają się do ponownego uspołecznienia osób odbywających karę pozbawienia
wolności.
Analizując rolę pracy w procesie resocjalizacji nie można pominąć barier, które powodują, że liczba skazanych pracujących jest, pomimo wdrażania programów
aktywizacji więźniów, w dalszym ciągu niewielka. Jedną z głównych przyczyn
tej sytuacji według Józefa Rejmana (2000, s. 147) jest niechęć pracodawców do
zatrudniania osób skazanych. Spowodowane może być to mniejszą wydajnością
skazanego niż pracownika na wolności. Poza tym skazani najczęściej dysponują
słabymi kwalifikacjami zawodowymi, co uniemożliwia, czasami wręcz utrudnia,
skierowanie ich do podjęcia pracy. Problemem jest także brak odpowiednich nawyków i motywacji do efektywnego wykonywania zadań, jakie narzuca pracodawca (Furmanek, 2017, s. 292). Kolejną barierą jest możliwość nagłego wycofania
pracownika przez zakład karny, co dla pracodawcy skutkuje niedoborem kadry.
Ponadto, od 2011 roku, osoby skazane, które podejmują zatrudnienie muszą być
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przez pracodawcę wynagradzane na takich samych zasadach jak pracownicy wolnościowi. Spowodowało to obniżenie zainteresowania pracodawców przedsiębiorstw i zakładów na tzw. wolnym rynku do zatrudniania więźniów, ponieważ
stało się to dla nich mniej opłacalne (Jaworska, 2012, s. 338). Innym czynnikiem
utrudniającym podjęcie osobom odbywającym karę pozbawienia wolności pracy
poza murami zakładu jest niechęć ze strony służby więziennej. Niechęć ta wynika
z obawy przed tym, że osadzeni przebywając w pracy mogą mieć dostęp do niedozwolonych substancji lub przedmiotów, które mogą próbować wnieść na teren
zakładu karnego.

Przegląd dotychczasowych badań nad rolą pracy
w procesie resocjalizacji więźniów
Umożliwienie podejmowania pracy osadzonym oddziałuje pozytywnie na ich
niekorzystne stany emocjonalne redukując napięcia i frustrację wywołaną izolacją,
a tym samym przyczynia się do zmniejsza skali zachowań o charakterze oporu,
zachowań przemocowych i autoagresywnych. Oprócz wygaszania emocji i zachowań niekorzystnych społecznie, praca dostarcza również pozytywnych doznań,
umożliwia wgląd w siebie i identyfikację własnych potrzeb, zmianę postaw na
przyjazne nastawienie do otoczenia oraz ułatwia modyfikację przekonań. Włączenie osadzonego w system pracy zarobkowej zwiększa jego zdolność do przyjmowania gratyfikacji za określoną postawę społeczną, a tym samym zwiększa
potencjalnie możliwości modyfikacji zmiany zachowań przez inne oddziaływania
wychowawcze (Sokołowska, 2015). Badania osadzonych pracujących poza zakładem karnym wskazują również na występowanie związku między wysoką oceną
pracy zarobkowej jako istotnej z niższą oceną znaczenia relacji ze współosadzonymi. Jednocześnie zaobserwowano wzrost znaczenia relacji z przełożonymi przy
wysokiej ocenie pracy zarobkowej. Taki stan rzeczy zmniejsza potencjalne możliwości negatywnej presji innych osadzonych na jednostkę i sam proces resocjalizacji (Woźniak, 2019).
Z badań przeprowadzonych przez Elżbietę Łuczak dotyczących subiektywnego
postrzegania warunków pracy przez więźniów oraz poziomu zadowolenia pracujących więźniów z wykonywanej pracy wynika, że 92% badanych jest zadowolona
z faktu podjęcia zatrudnienia. Skazani jako największy walor odziaływań resocjalizacyjnych podjętej przez siebie pracy wskazali takie aspekty jak możliwość
kontynuowania pracy poza zakładem karnym, możliwość rozwijania swojej pasji
i zainteresowań oraz możliwość wykonywania pracy zgodnej z wyuczonym zawodem. Skazani rzadko zwracali uwagę na kwestie finansowe jako czynnik resocjalizujący. Bardzo ważna była w ich opinii praca społeczna. Uznali oni bowiem, że
każdy człowiek powinien podejmować się działania społecznego, ponieważ tylko
wtedy jest wartościowy dla samego siebie i ogółu społeczeństwa. W ich opinii
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działanie podejmowane na rzecz innych stanowi również ważny element wypełnienia czasu wolnego. Autorka badań wyciągnęła wniosek, że osadzeni podejmowali pracę nie z uwagi na korzyści materialne, lecz z chęci zadośćuczynienia za
wyrządzone szkody i krzywdy. W takich przypadkach chęć podjęcia pracy była
motywowana wewnętrzną potrzebą, a nie chęcią otrzymania gratyfikacji. Skazani,
którzy prezentują taką postawę, zdaniem autorki badań, łatwiej zdobywają nowe
doświadczenia oraz uczą się prawidłowych i pożądanych społecznie zachowań.
Dzięki temu proces resocjalizacji umożliwia im lepsze przygotowanie do życia
poza murami zakładu karnego (Łuczak, 2016, s. 68–70).
Duże znaczenie roli pracy jako środka resocjalizującego potwierdzają także
badania przeprowadzone przez Dorotę Pstrąg na grupie osiemdziesięciu sześciu
skazanych mężczyzn, którzy odbywają karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego. Badani pochodzili z różnych środowisk, mieli różny czas odbywania kary oraz stanowili grupę zróżnicowaną pod
względem wiekowym. Przedmiotem przeprowadzonych badań było poznanie opinii skazanych na temat przyczyn i motywów podejmowania pracy w trakcie izolacji penitencjarnej, oczekiwań wobec niej oraz zależność pomiędzy aktywnością
zawodową a obawą o swoje funkcjonowanie po opuszczeniu zakładu karnego. Z
przeprowadzonych badań wynika, że dla 40,7% badanych istotnym czynnikiem
warunkującym chęć podjęcia zatrudnienia jest możliwość otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Autorka badań podkreśla, że osadzeni są zainteresowani zatrudnieniem pod warunkiem otrzymywania dobrych zarobków. Niektórzy skazani
podkreślali, że ważna jest dla nich także możliwość podniesienia swoich kwalifikacji bądź zdobycia nowych. Twierdzili, że podjęcie pracy w trakcie odbywania kary
jest dla nich szansą na uzyskanie samodzielności życiowej po opuszczeniu zakładu
karnego. Wśród badanych byli też tacy, którzy traktowali pracę jako rozrywkę,
możliwości rozwoju swoich pasji oraz nawiązania kontaktów społecznych. Przeprowadzone badania potwierdzają duże znaczenie pracy w procesie resocjalizacji
osadzonych oraz podkreślają, że jest ona istotnym czynnikiem wychowawczym.
Wielu skazanych, wobec których kieruje się różne działania motywacyjne,
zachęcające do podjęcia zatrudnienia podczas odbywania kary, wyraża się obniżonym ogólnym poziomem motywacji do podjęcia prac zarobkowych. Wśród
uwarunkowań powyższego stanu rzeczy wskazuje się środowisko pochodzenia
osadzonego i występującej w niej utrwalonej niechęci do podejmowania pracy
zarobkowej. Motywowanie więc do podjęcia pracy przez osadzonego wiąże się
również z pracą nad jego postawą w kierunku zmiany przekonań dotyczących
pracy zarobkowej (Pstrąg 2014). Ze względu na częsty brak wykształcenia osadzonych motywowanie do podjęcia pracy wiąże się także z uświadamianiem ich
o konieczności uzyskania konkretnych kwalifikacji pracowniczych, nabyciem doświadczenia zawodowego, co tym samym ułatwi możliwość zdobycia i/lub utrzymania pracy po opuszczeniu zakładu karnego (Tytko, 2020;Gerlach 2021). Praca
w dłuższej perspektywie umożliwi przebudowę tożsamości społecznej osadzonego,
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a w sprzyjających warunkach pozwoli na zbudowanie poczucia tożsamości z inna
grupą społeczną wzmacniającą motywację do podejmowania pracy zarobkowej
(Sokołowska, 2015).
Osadzeni w zdecydowanej większości nie są samodzielni finansowo, co generuje problemy w funkcjonowaniu w zakładzie resocjalizacyjnym. Problemy te
ujawniają się w perspektywie choćby zakupów żywności, czy nabywania przedmiotów na użytek własny w kantynie więziennej, które polegać muszą na wymianie produktów/usług z innymi osadzonymi lub pomocy z zewnątrz – najczęściej
od rodziny. W powyższej perspektywie osadzony staje się obciążeniem finansowym
dla rodziny, a co z tym związane znacząco może oddziaływać niekorzystnie na
status społeczno-ekonomiczny jego bliskich. Trudna sytuacja finansowa może być
rozwiązana podjęciem pracy zarobkowej, która może zaspokoić potrzeby własne
osadzonego, ale również w niektórych przypadkach, może stanowić o poprawie
bytu jego najbliższych. Poprawa ta wynika nie tylko z przyczyny zaniku potrzeb
wsparcia finansowego osadzonego, ale wielu więźniów, w wyniku podejmowania
pracy zarobkowej podczas odbywania kary, przekazuje wypracowane środki na
wsparcie swoich rodzin (Domżalska 2013; Woźniak, 2019; Nowak 2019). Praca
zarobkowa pozwala również na poczynienie pierwszych starań przez osadzonych
na redukcję zadłużeń, jeśli takie mają (Domżalska 2013; Woźniak, 2019).
Ważnym aspektem pracy, na który zwracają uwagę osadzeni (poza korzyściami finansowymi) jest poczucie satysfakcji z działania. Taki stan rzeczy wynika
zazwyczaj z przytłaczającej bezczynności podczas odbywania kary, a tym samym
szukanie jakiegokolwiek zajęcia, które pozwoliłoby czuć się im przydatnym. Wielu
osadzonych w perspektywie ograniczanej liczby ofert pracy dla więźniów, decyduje się na dostępną pracę społecznie użyteczną np. wolontariat w hospicjum.
Badania nad tym rodzajem wykonywanej pracy rozszerzają rolę pracy w procesie
resocjalizacji, gdzie wskazują w tym przypadku na pojawienie specyficznej motywacji, która opisywana jest zazwyczaj jako możliwość zadośćuczynienia społecznej
krzywdy wynikającej z łamania prawa. Chęć doświadczenia poczucia zadośćuczynienia przez osadzonych wykonujących pracę użyteczną społecznie umożliwia nabycie szacunku do samego siebie oraz podejmowanie próby rehabilitacji przed
społeczeństwem zmieniając stereotypy i uprzedzenia wobec więźniów (Sokołowska, 2015; Krakowiak i in., 2018).

Efektywność pracy w resocjalizacji osadzonych
w perspektywie badań międzynarodowych
Badania przeprowadzone we Włoszech pozwalają na wskazanie trzech efektów stosowania metodyki pracy dla osadzonych. Pierwszy określono mianem społecznego efektu, który utożsamiany jest ze zmianą biernych postaw na aktywne.
Drugi określany jest jako efekt płynności i utożsamiany jest ze zmianą zależności
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finansowej, czyli przyjęcie przez osadzonych postaw zorientowanych na zatrudnienie. Trzeci to efekt treningu wynikający z nabycia umiejętności pracy. Analizy
danych wykazały, że osiąganie któregokolwiek z efektów metodyki pracy zarobkowej w resocjalizacji zależne jest od długości przebywania przez osadzonych
w zakładzie karnym. W przypadku osadzonych przebywający do sześciu miesięcy
zaobserwowano brak efektów pracy albo ich nieistotność dla procesu resocjalizacji. Efektywność wzrastała wraz ze zwiększeniem się okresu pozbawienia wolności, gdzie wskaźnik recydywy znacząco malał w przypadku więźniów osadzonych
w przedziale 6–18 miesięcy. Dobra sytuacja na rynku pracy oraz łatwa dostępność pracy poza zakładem karnym również znacząco zmniejszała skale powrotu
do więzienia. Ponadto zaobserwowano, że efekt płynności w przypadku trudnych
warunków pracy może działać odwrotnie od zamierzonego, gdyż w dobie kryzysu
pracy, zakłady karne mogą być utożsamiane z instytucjami ułatwiającymi zatrudnienie. Stwierdzono również niekorzystne efekty płynności dla osób przebywających do sześciu miesięcy w zakładach karnych, gdyż dla tych osób podjęcie pracy
zarobkowej jako osadzonych wiązało się z gwałtownym spadkiem samodzielności
finansowej (Zanella, 2020).
Z kolei ustalenia francuskie sugerują niskie zainteresowanie pracą przez osadzonych, ponieważ odczytują ją jako poniżającą, niskopłatną, niedostosowaną do
ich zainteresowań. Najważniejszym motywem podejmowania pracy zarobkowej
podczas odbywania kary pozbawienia wolności jest chęć rozładowania napięcia
powstającego z braku możliwości twórczego działania (Guilbaud, 2010). Kanadyjskie ustalenia w zakresie zmiany postaw i nastawienia do pracy przez osadzonych
mierzone punktualnością potwierdzą znaczenie motywacji i motywu podjęcia pracy zarobkowej (Gillis, 1998).
W stanie Floryda U.S.A prowadzono badania nad efektywnością stosowanych
w zakładach karnych tzw. programów przyuczania do pracy. Osadzeni korzystający
z takiego programu podczas pobytu w zakładzie karnym częściej decydowali się
na podejmowanie pracy zarobkowej po opuszczeniu zakładu karnego niż osoby,
które nie uczestniczyły w programie. Ponadto uczestnicy programu pracy notowali
statystycznie mniej wykroczeń w samym zakładzie karnym, w tym powiązanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, bójek, czy kradzieży (Bales i in. 2015).
Powyższe ustalenie potwierdzono również w badaniach nad osadzonymi w Texasie
(Gover i in., 2008), czy Minnesocie (Duve, 2014, 2017) gdzie zaobserwowano
zmniejszenie spraw dyscyplinarnych u uczestników programów pracy.
Badania prowadzone w Hiszpanii pozwoliły zaobserwować dwie prawidłowości dotyczące pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Po pierwsze
zwiększyło się prawdopodobieństwa znalezienia pracy po szkoleniach zawodowych
i wykonywaniu pracy w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Po drugie zaobserwowano, że uczestnictwo w wielu kursach zawodowych w pracy organizowanej
przez zakład karny niestety zwiększa prawdopodobieństwo recydywy. Pogłębione
analizy wskazały, że powodem był fakt, iż osadzenie najczęściej już wcześniej
384  (s. 377–389)

Praca jako środek resocjalizacji osób w izolacji więziennej – przegląd badań

byli recydywistami, a tym samym mieli łatwość dostosowania się do warunków
więziennych. Jeśli pojawiła się u nich motywacja do uczestnictwa w programie
rozwoju zawodowego i podjęcia pracy to najczęściej u jej podłoża była chęć ograniczenia monotonii pobytu w zakładzie karnym. Jak wskazali badacze hiszpańscy
wielokrotne umożliwianie podejmowania pracy zarobkowej może przyczyniać się
do ukrywania motywacji zmiany przez więźniów ze szczególnym uwzględnieniem
recydywistów próbujących normalizować swój pobyt (Alós i in. 2014). Badania
prowadzone w Norwegii potwierdzają powyższe ustalenia, gdzie zaobserwowano, że doświadczenie pracy zarobkowej podczas osadzenia wiąże się ze zmianą
postrzegania sytuacji społecznych i w ogóle społeczeństwa. Doświadczanie pracy
obniża również potencjalny wskaźnik recydywy jednak nie u recydywistów (Torbjørn, 2009).
Wartość pracy jako środka resocjalizującego więźniów potwierdzają również
badania prowadzone w innych krajach Europy np. Finlandii. W 2019 roku w pięciu zakładach karnych przeprowadzono badania jakościowe oparte na częściowo ustrukturyzowanych wywiadach z więźniami przebywającymi w więzieniach
o niskim poziomie bezpieczeństwa. W ramach pierwszej części podłużnych badań
przeprowadzono 45 wywiadów dotyczących wychodzenia z więzienia i odchodzenia od przestępstwa. Jednym z ważnych elementów prowadzonych badań było poznanie opinii więźniów na temat roli pracy w procesie ponownego uspołeczniania.
Dla wielu rozmówców praca była celem samym w sobie, a nie tylko środkiem do
zaniechania popełniania przestępstwa (Vilman, 2021 s.100–110).
Badania polskie w tym zakresie weryfikują efektywność pracy zarobkowej
w resocjalizacji przez pryzmat aktywizacji zawodowej mającej ułatwiać readaptację społeczną po opuszczeniu zakładu karnego. Innym obszarem badań jest
również zmiana stosunku do pracy i obowiązku pracy. Zarówno osadzeni, którzy
dobrowolnie zgłaszali się do pracy jaki i osadzeni, wobec których zastosowano
przymus pracy deklarują pozytywny stosunek do pracy (Lenart-Kłoś, 2020).
Wysoki poziom satysfakcji skazanych z wykonywanej pracy oraz rosnący
wskaźnik zatrudnienia więźniów pokazuje, że praca jako środek oddziaływania
resocjalizującego odgrywa znaczącą rolę. Rosnąca liczba pracujących skazanych
przynosi korzyści nie tylko w sposobie funkcjonowania więźniów w obrębie zakładu karnego, ale również stanowi istotny czynnik w procesie readaptacji społecznej więźniów na wolności. Wyuczona w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolności potrzeba pracy jest punktem wyjścia do zerwania z przestępczością. Jest
pomocą dla skazanego do wprowadzenia zmian w swoim życiu (Szczepaniak,
2016, s. 93).
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Komunikat z badań własnych nad rolą pracy
w procesie resocjalizacji osadzonych
Badania przeprowadzone zostały przy użyciu ankiety na terenie jednego z zakładów karnych typu półotwartego na terenie Opolszczyzny. Udział w nim wzięli
skazani, którzy po raz pierwszy odbywali karę pozbawienia wolności. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii osadzonych na temat roli pracy jako
środka odziaływań resocjalizacyjnych. Grupę badawczą stanowiło 50 skazanych,
zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie, zarówno w zakładzie pracy na terenie
jednostki, jak i poza murami więzienia.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 62% respondentów pozytywnie ocenia
możliwość wykonywania pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Zmienną różnicującą odpowiedzi respondentów była forma pracy – odpłatna
(54,8% badanych w trakcie badania było zatrudnionych na ten rodzaj pracy)
lub nieodpłatna (45,2% badanych w trakcie badania było zatrudnionych na ten
rodzaj pracy). Wśród więźniów zatrudnionych odpłatnie zdecydowanie dobrze
pracę ocenia 17,6% badanych, pozostali raczej dobrze. W grupie skazanych zatrudnionych nieodpłatnie i oceniających pozytywnie wykonywanie pracy podczas
pobyty w zakładzie karnym sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Aż 71,4 % respondentów bardzo dobrze ocenia fakt, że może pracować. Można zatem sądzić,
że podejmowanie pracy nieodpłatnej, które jest głównie motywowane chęcią wewnętrznej przemiany, w tym operacjonalizowaniem postaw prospołecznych, daje
skazanym więcej satysfakcji. Materiał badawczy pozwolił także ustalić w opinii ilu
z nich praca odgrywa ważną rolę w procesie resocjalizacji. Zdecydowana większość (72%) zadeklarowała, że wykonywanie przez nich pracy sprzyja procesom
wychowawczym podczas pobytu w zakładzie karnym. Pozostali nie mieli zdania.
W kolejnym pytani osadzeni mieli określić znaczenie wykonywania przez nich
pracy w trakcie odbywania kary na szanse podjęcia pracy po opuszczeniu zakładu
karnego. Niestety większość z nich nie upatruje takiej szansy (80%) uzasadniając
to głównie tym, że w Polsce nikt nie chce zatrudniać byłych więźniów. Zapytani
o miejsce pracy wskazywali, że najchętniej chcieliby wykonywać ją poza murami
zakładu karnego (68%). Oznacza to, że skazani znacząco cenią fakt, że wykonywanie pracy pozwala im opuścić teren jednostki penitencjarnej. W jednym z pytań
badani mieli wskazać czy dostrzegają istotne różnice w traktowaniu przez służbę
więzienną osadzonych pracujących i niepracujących. W ich opinii pracownicy zakładu karnego są bardziej pozytywnie nastawieni do skazanych pracujących. Taką
różnicę dostrzega niemal 82 % badanych. Wszyscy oni wskazywali, że czują się
bardziej szanowani. W opinii badanych osadzonych najważniejszymi korzyściami
podjęcia pracy są: chęć zarobienia pieniędzy, możliwość zagospodarowania nadmiaru czasu wolnego oraz oderwanie od myślenia o swojej aktualnej sytuacji.
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Podsumowanie
Prowadzenie działań resocjalizacyjnych przy wykorzystaniu ergoterapii przynosi efekty nie tylko w sposób bezpośredni jako następstwo wykonywanej pracy,
ale również zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia przez osadzonego zarobkowej
działalności po opuszczeniu zakładu karnego. Należy podkreślić, że praca odgrywa jedną z fundamentalnych ról w przebiegu procesu resocjalizacji. Jednym z jej
celów jest wykształcenie w jednostce pozytywnych, pożądanych społecznie nawyków i zachowań. Zdobycie przez jednostkę tych umiejętności jest elementem osiągnięcia sukcesu całego procesu resocjalizacji, co z pewnością stanowi fundament
prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni życia społecznego. Sukcesem, do którego powinien dążyć skazany jest osiągnięcie pełnej samodzielności i przystosowania się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego oraz brak
powrotu do przestępczości (Glińska-Lachowicz, 2008, s. 21). Praca jako podstawowa aktywność w życiu człowieka jest czynnikiem dyscyplinującym i kształtującym charakter człowieka, co ma szczególne znaczenie dla jednostek skazanych na
ograniczenie pozbawienia wolności w związku ze złamaniem zasad prawa. Praca
jako środek resocjalizacji we wszystkich krajach jest przedmiotem badań i analiz
naukowych. Zarówno polskie, jak i międzynarodowe badania, jednoznacznie pokazują, że praca jest jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym, środkiem
oddziaływania resocjalizującego wśród osadzonych.

Abstract: Work as a means of rehabilitating people in prison
isolation – a review of research
Work is the leading activity in human life. It allows him not only to satisfy his basic existential
needs, but also provides space for the development of his passions, interests, and enables
him to communicate with other people. The article aims to show the importance of taking up
work and its role in the process of shaping correct attitudes in prisoners. It presents analyzes
and results of research, both Polish and international, on the importance of performing work
by units sentenced to imprisonment. The article presents a report from the research carried
out in one of the semi-open prisons in the Opole region.
Key words: work, rehabilitation, prison, prisoners.
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Zjawisko niedostosowania społecznego
wśród młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
kształcącej się w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych – skala, specyfika,
dominujące zachowania
Abstrakt: Niepełnosprawność wzrokowa w postaci niewidzenia lub słabowidzenia, szczególnie jeśli jest obecna od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, może generować problemy
natury rozwojowej, edukacyjnej, funkcjonalnej (w obszarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego). Konsekwencje niepełnosprawności wzrokowej mogą lokować się
w sferze zachowania, postaw społecznych, akceptacji obowiązujących norm, korespondować
z obecnością niedostosowania społecznego. Badań naukowych podejmujących kwestię niedostosowania społecznego wśród młodzieży kształcącej się w systemie szkolnictwa specjalnego,
tak w Polsce jak i na świecie, jest niewiele, a jeśli pojawiają się jakiekolwiek doniesienia na
ten temat to dotyczą zasadniczo aspektu wiktymizacji danej grupy osób. Częściej obecne są
opisy indywidualnych przypadków niepełnosprawnych wzrokowo przestępców. Stąd mając na
względzie wskazaną sytuację przeprowadzono wycinkowe badania naukowe, w ramach których została podjęta próba określenia średniej skali uczniów wykazujących zachowania niedostosowane społecznie edukujących się w ośrodkach specjalnych w wieku 10–23(24) lat oraz
identyfikacji zachowań dominujących. Uzyskane wyniki pokazują, że średnia, o której mowa
wyżej wynosi 0,96, a dominujące zachowania niepożądane dotyczą zasadniczo lekceważące(s. 391–407)  391
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go stosunku do obowiązków szkolnych, nieprzestrzegania zasad postępowania obowiązujących
w placówce edukacyjnej oraz w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami. Dane badania stanowią przyczynek do realizacji badań, które na jeszcze większej populacji podjęłyby zadanie
weryfikacji wyników uzyskanych w tym badaniu, jak również uwzględnienia kryterium stopnia
niepełnosprawności wzrokowej i sytuacji rodzinnej młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność wzrokowa, niewidzenie, słaboowzroczność, uczeń niewidzący, uczeń słabo widzący, niedostosowanie społeczne, niedostosowanie społeczne młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową

Wprowadzenie
Zjawisko niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży wywoływało,
i nadal wywołuje, żywe zainteresowanie przedstawicieli wielu różnych dyscyplin
i subdyscyplin nauki, szczególnie nauk lokujących się w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, w tym zasadniczo nauk prawnych, psychologicznych,
socjologicznych, pedagogicznych, oraz praktyki działań adresowanych zarówno
do samego zjawiska, jak i podmiotów doświadczających konsekwencji zaburzenia
procesu socjalizacji. Posiada egzemplifikację wielozakresową i wielowymiarową.
Jest między innymi ujmowane w aspekcie statystycznym, klasyfikacyjnym, etiologicznym, historyczno-kulturowym, społecznym, jednostkowym, normalizacyjnym,
profilaktycznym. I jest o tyle istotne, że zachowania, które na ogół początkowo
nie wpisują się w standard powszechnie przyjętej normy społecznie akceptowanej
(np. wulgaryzmy, wagary, agresja słowna, agresja fizyczna itd.) mogą rozwinąć
się, utrwalać oraz przenieść na zachowania przestępcze piętnowane z litery prawa. Nieprzystosowanie społeczne, w ujęciu Pytki, wyraża się w nieadekwatnym
funkcjonowaniu dziecka w ważnych dla systemu społecznego rolach, w przejawianiu zachowań ryzykownych, zwanych antagonistyczno-destruktywnymi, w nieumiejętności lub w niechęci do zaspokojenia potrzeb pierwszego i drugiego rzędu,
w sposób akceptowany społecznie. Prawdopodobieństwo nieprzystosowania jest
większe, im wyższy bywa poziom skumulowania niekorzystnych czynników socjokulturowych i biopsychicznych działających w życiu jednostki oraz im silniejsze
są pokusy, którym ulega” (2011, s. 13).
Dane statystyczne odniesione do przestępczości nieletnich potwierdzają nie
tylko tendencje wzrostowe, ale również wskazują na dominujące kategorie czynów przestępczych popełnianych przez nieletnich. Dla przykładu w roku 2015
na terenie kraju Policja ujawniła12 904 nieletnich sprawców czynów karalnych,
w tym w kategorii przestępstwa rozbójnicze 2390, kradzież cudzej rzeczy 3 814,
kradzież z włamaniem3239, uszkodzenia mienia1276, udział w bójce lub pobicie
818, przestępstwa narkotykowe 8 363, zabójstwo 4 (Statystyki dotyczące czynów
karalnych popełnionych przez nieletnich; http://lodz.policja.gov.pl/elp/nieletni/
statystyki/3135,Statystyki-dotyczace-czynow-karalnych-popelnionych-przez-nieletnich.html; data dostępu: 10.02.2020).
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W roku 2018 z kolei w Polsce (Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2018 roku, Biuro Prewencji KGP, Warszawa
2019; www.policja.pl; data dostępu: 10.02.2020) Policja stwierdziła 795 444 przestępstw oraz ujawniła 336 886 podejrzanych. Wśród nich było 10 699 nieletnich
(19,5% dziewcząt, 80,5% chłopców), którym udowodniono 25 528 czynów karalnych. W porównaniu z rokiem 2017 odnotowano kilkuprocentowy spadek liczby
czynów przestępczych nieletnich oraz liczby ich sprawców. W roku 2019 nieletni
popełnili 1 560 czynów z kategorii przestępstwa rozbójnicze (co stanowi 6,1%
ogólnej liczby czynów karalnych nieletnich), 2239 czynów z kategorii kradzież
cudzej rzeczy (8,7% w ogólnej liczbie czynów karalnych nieletnich), 2670 kradzieży z włamaniem (10,4% czynów wśród nieletnich), 1194 uszkodzenia mienia
(4,7% czynów karalnych nieletnich), 551 udziałów w bójce lub pobiciu (2,2%
czynów karalnych nieletnich), 8996 przestępstw narkotykowych (35,2% czynów
karalnych nieletnich), 2 zabójstwa (spadek o 50% w tej kategorii w porównaniu
z rokiem poprzednim), 188 przestępstw drogowych (w roku 2017 było 148 takich
czynów), 4282 kradzieży mienia, 365 uszkodzeń mienia, 3 – niszczenia mienia,
7613 przestępstw na terenie placówek oświatowych.
Jeśli zjawisko niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży pełnosprawnych można uznać za wpisujące się w pole zainteresowań badaczy, teoretyków, praktyków zajmujących się zagadnieniami resocjalizacji o tyle
kwestie niedostosowania społecznego, a tym bardziej przestępczości, wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami należy do sporadycznie eksplorowanych
w opracowaniach naukowych nie tylko w naszym kraju, ale generalnie na świecie.
Na ogół osoby niepełnosprawne w obszarze resocjalizacji pojawiają się w kategorii ofiary przestępstwa, szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Dlatego w literaturze naukowej można odnaleźć informacje na temat niedostosowania społecznego oraz przestępczości w danej grupie osób (Giryński1978, 1985,
1989, 1993, 1996; Dykcik 1979, 1988; Kosakowski 1980, Bobik 1999; Seroczyńska 2015, 2016, 2017; Bilewicz 2015, Konaszewski 2017; Sakowicz-Boboryko,
Otapowicz, Wyrzykowska-Koda 2018; Bilewicz, Bilewicz 2014). I tak dla przykładu ustalenia badawcze A. Giryńskiego, zrealizowane w okresie 1978–1996,
pokazują czynniki doprowadzające do nieprzystosowania rówieśniczego uczniów
z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Wśród zidentyfikowanych
przez autora czynników znalazły się między innymi: złe samopoczucie wynikające
z konfrontacji własnych osiągnięć (szkolnych, społecznych, materialnych) i dokonań pełnosprawnych rówieśników, niska samoocena, która kształtuje się w rezultacie częstego doznawania porażek w różnych płaszczyznach życia, brak wiary
we własne możliwości warunkowany, poza wskazanymi wyżej determinantami,
także niewystarczającym wsparciem psychicznym ze strony środowiska rodzinnego,
rówieśniczego, szkolnego. Zdaniem autora występuje też związek między czynnikami destrukcyjnymi obecnymi w rodzinie ucznia a przejawianiem przez ucznia
zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami społecznymi. Istnieje również
(s. 391–407)  393
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korelacja między pozycją w grupie rówieśniczej ucznia z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej a zachowaniami świadczącymi jego nieprzystosowaniu
społecznym.
W świetle badań naukowych zrealizowanych przez G. Nowak-Starz(1996)okazało się, że w najtrudniejszym położeniu w kontekście relacji międzyrówieśniczych
znajdują się dzieci niepełnosprawne intelektualnie z zaburzeniami mowy. One też
uzyskują niższe oceny, wykazują niższą motywację do nauki, zahamowania w relacjach rówieśniczych, niską aktywność społeczną, są odrzucane, a nawet izolowane
przez pozostałych uczniów. Taka sytuacja przyczynia się to do obecności napięcia
psychicznego, lęków, trudności w koncentracji uwagi.
Opracowania na temat niedostosowania społecznego, przestępczości dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niepełnosprawnością wzrokową, słuchową) należą jeszcze bardziej sporadycznych niż nawet dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (Braun 2016).
Raport amerykański Crime Against Persons with Disabilities 2009–2015, Biura
Statystyki Sprawiedliwości (BJS) zawiera niepokojące informacje na temat przestępstw przeciwko osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z niepełnosprawnością wzrokową, szczególnie niewidzącym. Ustalenia opierają się na National
National Crime Victimization Survey (NCVS) za lata 2009–2014, w połączeniu
z danymi z amerykańskiej ankiety przeprowadzonej przez amerykańskie biuro spisu ludności. Raport przedstawia dane dotyczące przestępstw z użyciem przemocy
(gwałt lub napaść seksualna, rozbój, napaść pogłębiona i zwykła napaść) wobec
osób z niepełnosprawnością wzrokową w wieku 12 lat lub starszych. Z zastosowaniem metody statystycznej wskazuje wiktymizację osób z niepełnosprawnością
żyjących w niezinstytucjonalizowanych gospodarstwach domowych. Zawiera porównania pod względem wieku, płci, rasy, rodzaju niepełnosprawności i innych
cech ofiary. Obejmuje również cechy przestępczości, takie jak relacja ofiara–przestępca, czas popełnienia przestępstwa, zgłaszanie się na policję oraz korzystanie
z agencji świadczących usługi dla ofiar. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że najwyższy wskaźnik całkowitej liczby przestępstw z użyciem przemocy
(56,6 na 1000), poważnych przestępstw z użyciem przemocy (24,0 na 1000)
i zwykłych napadów (32,6 na 1000) spośród badanych rodzajów niepełnosprawności uzyskały osoby z zaburzeniami poznawczymi. Na ogół (40%) osoby niepełnosprawne znały sprawcę przestępstwa (wśród osób pełnosprawnych odsetek
ten wynosi 32%). Zidentyfikowano 11% wskaźnik obecności krewnych osoby niepełnosprawnej w grupie sprawców przestępstw (w grupie osób pełnosprawnych
wynosi on 7%). W cytowanym raporcie znajdują się wnioski o tym, że osoby
z niepełnosprawnością wzrokową są jedyną kategorią niepełnosprawnych, w której kobiety są znacznie częściej niż mężczyźni, ofiarami przestępstw z użyciem
przemocy (zasadniczo wśród osób niepełnosprawnych kobiety są zazwyczaj istotnie mniej narażone na bycie ofiarą przestępstwa niż mężczyźni). Kobiety niewidzące (31,9 na 1000) uzyskały wyższy odsetek wiktymizacji niż mężczyźni (22,8
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na 1000). Niewidzące i słabo widzące ofiary przestępstw znacznie rzadziej, niż
osoby z innymi niepełnosprawnościami, zgłaszają się na policję, w sytuacjach,
kiedy padli ofiarą przestępstwa. Najbardziej na bycie ofiara przestępstwa narażona jest grupa niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 16–19 lat, najmniej grupa
wiekowa od 65 lat i starszych. W latach 2010–2014 zarówno wśród niewidzących
mężczyzn, jak i wśród niewidzących kobiet wskaźnik wiktymizacji był wyższy niż
w przypadku osób z innych grup niepełnosprawności (w populacji osób pełnosprawnych wskaźnik ten jest wyższy u mężczyzn). Osoby niepełnosprawne wzrokowo (59%) doświadczyły wyższego odsetka całkowitej przemocy w ciągu dnia
niż osoby z innymi niepełnosprawnościami (53%).
Doniesienia światowe, i to raczej w formie ciekawostki, która skupia społeczną uwagę opisują przypadki niewidzących przestępców, których działalność
przestępcza zyskała rozgłos na skalę międzynarodową. Były to zarówno osoby,
które dopuściły się czynów przestępczych będąc biologicznie niewidomymi, prawnie niewidomymi, jak i osoby, które straciły wzrok w wyniku dokonanego przestępstwa (https://www.ranker.com/list/blind-criminals/ranker-crime; data dostępu:
08.02.2020). Jedną z takich osób jest Omar Abdel-Rahman, znany jako Blind
Sheikh. Jako dziecko stracił wzrok w wyniku cukrzycy. Od roku 2016 odbywa
wyrok dożywocia za udział w pierwszym bombardowaniu World Trade Center
z 1993 roku. Przez całe życie Abdel-Rahman był aktywnie zaangażowany w działalność grup terrorystycznych w Egipcie oraz Al-Kaidy. Inną osobą jest niewidoma
Rosemary Cox, która poza niewidzeniem chorowała na astmę, cukrzycę, zapalenie
stawów i poruszała się wyłącznie z/za pomocą laski. W roku 1980 została skazana
za na 20 lat więzienia za zamordowanie swojego chłopaka. Przyczyną morderstwa
była informacja o związku narzeczonego z inną kobietą. W roku 1985 uzyskała
ułaskawienie przez gubernatora Illinois Jamesa Thompsona, który uważał, że nie
stanowi dalszego zagrożenia dla społeczeństwa. Kolejnym przestępcą jest prawnie
niewidomy Gary Foster, były dyrektor Citigroup. W okresie od maja 2009 roku do
grudnia 2011 roku sprzeniewierzył ponad 19 milionów dolarów. We wskazanym
czasie przelewał pieniądze z wewnętrznych kont Citigroup na swoje prywatne
konto bankowe. Stworzył przy tym fałszywe dokumenty uzasadniające przeniesienie funduszy na swoje konto bankowe oraz podał siebie jako osobę do kontaktu
co do zasadności ich przelewu. Do czasu aresztowania żył bogato i rozrzutnie.
Został aresztowany w 2011 roku i skazany na osiem lat więzienia (przy możliwym
wyroku 30 lat więzienia). W 2005 roku Ameneh Bahrami z Teheranu została zaatakowana kwasem solnym przez Majida Movahediegoza odmowę zostania jego
żoną. Przeżyła atak, ale jej twarz została poważnie uszkodzona. Straciła wzrok,
część gardła. Uszkodzone zostały organy wewnętrzne. Dla swojego oprawcy, w odwołaniu do zasad szarijatu Qisas, zażądała kary oślepienia. Movahedi miał mieć
skroplone gałki oczne kwasem solnym przez jego ofiarę. Wyrok jednak odwołano
w tym samym dniu, w którym miał być wykonany (https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/kazali-wypalic-mu-oczy-zobacz-jak-to-sie-skonczylo/wpt3nrq#slajd-4; da(s. 391–407)  395
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ta dostępu: 10.02.2020). W Polsce istnieje też grupa osób z niepełnosprawnością
wzrokową odbywających kary pozbawienia wolności. Dla przykładu w Zakładzie
Karnym we Włocławku przebywają 4 osoby, ale na moment przygotowywania
niniejszego artykułu, np. w Zakładzie Karnym w Kamińsku nie było skazanego
z analizowanym typem niepełnosprawności.
Mając na względzie rzadkość, z jaką przeprowadzane są badania naukowe
mające na celu pokazanie zjawiska niedostosowania społecznego wśród uczniów
z niepełnosprawnością wzrokową, a tym bardziej badań przedstawiających możliwe konsekwencje tego zjawiska w postaci wprowadzania na drogę przestępczości,
były zrealizowane badania autorów niniejszego tekstu, których nadrzędnym celem
(z uwagi na zapisy o tzw. RODO, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000), było dokonanie rozpoznania w skali
badanego zjawiska i skali zachowań uznawanych za świadczące o niedostosowaniu społecznym.

Założenia i organizacja badań własnych
Celem badań była próba identyfikacji obecności zjawiska niedostosowania
społecznego wśród młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomej, słabo widzącej) kształcącej się w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
oraz wskazanie na najczęściej obecne w grupie młodzieży z niepełnosprawnością
wzrokową zachowania kwalifikowane w kategorii zachowań niedostosowanych
społecznie. Przedmiotem badań była kwestia skali obecności zjawiska niedostosowania społecznego w grupie młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, podmiotem młodzież niewidoma i słabo widząca kształcąca się w systemie szkolnictwa
specjalnego (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Zakres wiekowy badanych
obejmował grupę generalną od 10 roku życia do 23–24 roku życia (biorąc pod
uwagę możliwość kształcenia się uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w jednostkach systemu oświaty, z podziałem na trzy podgrupy: 10–14 lat, 15–18 lat,
19–24 lata1.
Badania zostały zrealizowane w paradygmacie normatywnym (badania ilościowe). Były to także badania diagnostyczne, a więc takie, które z racji ich istoty nie wymagają stawiania hipotez badawczych. Badania diagnostyczne skupiają
się na rozpoznaniu i opisaniu określonego stanu rzeczy, który jest odczuwalny
przez praktyków jako trudność, przeszkoda w efektywnym funkcjonowaniu. Bada1
Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017,
poz. 1578), uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kształcić się w systemie
oświaty do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata w przypadku szkoły ponadpodstawowej.
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nie takie może być kierowane problemem, problemami głównymi i szczegółowymi, a zrealizowana w ich wyniku diagnoza może dostarczyć informacji ważnych
w projektowaniu zmian funkcjonowania jakiegoś ogniwa edukacji (Rubacha 2002,
s. 26).
Problemy badawcze badań własnych ujęto następująco:
1) Jak przedstawia się skala niedostosowania społecznego wśród młodzieży
z niepełnosprawnością wzrokową kształcącej się w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych?
2) Jakie zachowania z grona zachowań świadczących o niedostosowaniu społecznym dominują w grupie badanej młodzieży w niepełnosprawnością wzroku?
3) Czy wśród badanej młodzieży występuje zjawisko przestępczości, a jeśli tak,
to jaka jest jego skala oraz jakie czyny przestępcze można uznać za dominujące?
Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, techniką – technika ankiety, narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety przygotowany na
potrzeby badań przez ich autorów. Badania zrealizowano w 6 placówkach specjalistycznych (SOSW): w Laskach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Łodzi, Warszawie,
Lublinie. Ankieta była również skierowana do SOSW w Chorzowie, Rabce i Radomiu. Jednakże z uwagi na fakt, że są to placówki realizujące edukację uczniów
z niepełnosprawnością wzrokową sprzęgającą się z innym typem niepełnosprawności (na ogół z niepełnosprawnością intelektualną) zostały wyłączone z badań.
Badania przebiegały w oparciu o kilka etapów: 1) określenie koncepcji badań
w zakresie ich celu, przedmiotu, problemów badawczych, metody, techniki, narzędzia badań, doboru badanych – styczeń 2020, 2) opracowanie kwestionariusza ankiety – styczeń 2020, 3) przeprowadzenie badań próbnych w 2 wybranych losowo
placówkach kształcących uczniów niewidzących oraz słabo widzących – pierwsza
połowa lutego 2020, 4) przeprowadzenie badań właściwych obejmujących już
wszystkie zaplanowane do badań placówki – druga połowa lutego – połowa marca 2020, 5) selekcja, opracowanie, analiza uzyskanych danych – druga połowa
marca 2020, 6) przygotowanie tekstu naukowego z opisem badań, ich wyników
oraz pojawiających się wniosków – kwiecień–maj 2020.
Oczekiwane efekty teoretyczne realizowanego projektu badawczego zdefiniowano następująco: rozpoznanie obecności, skali rozpowszechnienia i przejawiających się jako dominujące zachowań związanych z niedostosowaniem społecznym
wśród młodzieży niewidomej i słabo widzącej, uczniów placówek specjalnych.
Oczekiwane efekty naukowe: rozpoznanie badanego zjawiska oraz przygotowanie
artykułu do czasopisma naukowego. Oczekiwane efekty praktyczne: wyczulenie
społeczeństwa, szczególnie pedagogów pracujących z młodzieżą niewidomą i słabo widzącą, na ewentualność istnienia niedostosowania społecznego wśród młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz na obecność w tej grupie młodzieży
zachowań uznawanych za cechujące zjawisko niedostosowania społecznego, szczególnie na zachowania dominujące wśród cech niedostosowania społecznego.
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Wyniki badań
W badanych placówkach kształci się 526 uczniów (Tab. 1), w tym 76 niewidomych (14,5%) oraz 450 (85,5%) słabowidzących. Na poziomie szkoły
podstawowej 223 uczniów (19 niewidomych, 204 słabowidzących), szkoły ponadpodstawowej (szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące, technikum) 273 uczniów
(w tym 51 niewidomych i 222 słabowidzących), policealnej 30 (6 niewidomych,
24 słabowidzących).
Tabela 1. Badani uczniowie ze względu na poziom kształcenia

Lp.

Kategoria uczniów

Liczba uczniów
ogółem

W tym liczba uczniów
niewidomych

W tym liczba
uczniów słabo
widzących

1.

Ilość uczniów ogółem

526

76

450

2.

Ilość uczniów na poziomie szkoły
223
podstawowej ogółem

19

204

4.

Ilość uczniów na poziomie szkoły po273
nadpodstawowej ogółem

51

222

7.

Ilość uczniów na poziomie szkoły/
szkół policealnej/policealnych (jeśli 30
funkcjonują w Ośrodku)

6

24

Źródło: badanie własne.

Tabela 2. Podział badanych ze względu poziom kształcenia oraz na etap edukacyjny

Lp.

Kategoria uczniów

Ilość uczniów ogółem

Liczba uczniów
ogółem

526

W tym liczba uczniów
niewidomych

W tym liczba
uczniów słabo
widzących

76

450

1.

Ilość uczniów na I etapie edukacyj90
nym

10

80

3.

Ilość uczniów na II etapie edukacyj133
nym szkoły podstawowej

9

124

5.

Ilość uczniów na poziomie szkoły/
szkół branżowej/branżowych (jeśli 51
funkcjonują w Ośrodku)

11

40

6.

Ilość uczniów na poziomie szkoły/szkół średnich (jeśli funkcjonują 222
w Ośrodku)

40

182
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Lp.

7.

Liczba uczniów
ogółem

Kategoria uczniów

Ilość uczniów na poziomie szkoły/
szkół policealnej/policealnych (jeśli 30
funkcjonują w Ośrodku)

W tym liczba
uczniów słabo
widzących

W tym liczba uczniów
niewidomych

6

24

Źródło: badanie własne.

Zrealizowane badania pozwoliły ustalić ilość uczniów przejawiających zachowania, które nie wpisują się w ogólnie przyjęte normy społeczne (tab. 3). Zidentyfikowano 454 uczniów (biorąc pod uwagę także konkretne zachowania),
co w stosunku do ogółu badanych (526 uczniów) daje średnią 0,86 przypadającą na jednego ucznia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że badania dotyczyły uczniów powyżej 10 r.ż. (tab. 2) co oznacza, że z ogółu badanych należy
wyłączyć uczniów kształcących się na I etapie edukacyjnym (90 osób). Dopiero
wówczas uzyskamy rzeczywistą grupę badanych w ilości 436 uczniów (w tym 66
niewidomych i 370 słabo widzących). Po uwzględnieniu niniejszego zastrzeżenia
średnia zidentyfikowanych uczniów wykazujących zachowania niepożądane w relacji do rzeczywistego ogółu badanych wynosi 0,96 (tab. 3).
Tabela 3. Podział badanych uczniów z uwzględnieniem kryterium liczby uczniów przejawiających zachowania niepożądane oraz ich wieku i płci
Płeć/wiek

10–14 lat

15–18 lat

19–24 lata

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

Chłopcy

71

68

109

69

143

75

323

71

Dziewczęta

34

32

49

31

48

25

131

29

Razem

105

100

158

100

191

100

454

100

Źródło: badania własne

Odsetkowe relacje liczby uczniów przejawiających zidentyfikowane zachowania niepożądane z płcią uczniów wskazują na dominację chłopców – tak w skali
generalnej, jak i w stosunku do poszczególnych grup wiekowych. W skali ogólnej
obejmują one 71% chłopców oraz 29% dziewcząt. Natomiast w konkretnych grupach wiekowych dotyczą następujących relacji: grupa wiekowa 10–14 lat – 68%
chłopców, 32% dziewcząt, 15–18 lat – 69% chłopców (wzrost o 1% w stosunku
do poprzedniej grupy wiekowej), 31% dziewcząt, grupa wiekowa 19–24 lata –
71% chłopców (wzrost o 2% wobec danych z poprzedniej grupy wiekowej), 29%
dziewcząt. Pozwalają na wniosek o permanentnym (choć nieznacznym) wzroście wraz z wiekiem odsetka chłopców wykazujących zachowania nieakceptowane
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społecznie w stosunku do odsetka dziewcząt (który także permanentnie maleje
w kontekście wieku).
Tabela 4. Konkretne zachowania związane z niedostosowaniem społecznych wśród badanych
uczniów
Rodzaj zachowań

10–14 lat

15–18 lat

19–24 lata

Razem

Razem

M

K

Razem

M

K

Razem

M

K

Niestosowanie się do
regulaminu szkoły

13

9

4

17

12

5

17

12

5

47

Lekceważenie obowiązków szkolnych

18

12

6

18

11

7

19

13

6

55

Unikanie obowiązków
szkolnych

1

1

12

9

3

17

11

6

30

Manipulowanie sytuacjami szkolnymi w celu odniesienia korzyści
osobistych

3

1

7

4

3

8

5

3

18

Celowe spóźnianie się
na lekcje

1

1

9

7

2

14

14

Celowe zakłócanie
lekcji

10

7

3

7

7

3

2

Manifestowanie lekceważenia w stosunku
do nauczycieli i pracowników szkoły

3

1

2

9

7

2

5

5

17

Zachowania uniemożliwiające prowadzenie
lekcji przez nauczyciela

6

3

3

7

6

1

3

3

16

Wagary

4

2

2

7

5

2

11

Opuszczanie klasy lub
terenu szkoły bez zgody nauczyciela

6

6

12

10

2

18

9

6

14

12

2

34

2

Agr esja werbalna
w stosunku do rówieśników i osób dorosłych

11

9

2

Agresja fizyczna

5

3

2

Kłótnie z rówieśnikami
i osobami dorosłymi

14

9

5

5

1

Częste wdawanie się
w bójki z rówieśnikami

3

2

1

1

1
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Rodzaj zachowań

10–14 lat

15–18 lat

Razem

M

K

Razem

Kłamstwa

9

7

2

11

Wulgaryzmy

8

7

1

17

Palenie papierosów

12

Picie alkoholu
Zażywanie substancji
psychoaktywnych

M

19–24 lata

Razem

K

Razem

M

K

7

4

12

8

4

32

11

6

9

7

2

34

9

3

30

20

10

42

3

1

2

11

7

4

14

4

2

2

1

1

5

Ucieczki (w tym
z ośrodka, domu)

1

1

1

Niszczenie mienia (w
tym mienia szkolnego)

1

1

1

191

143

Niszczenie cudzej własności
Razem

105

71

34

158

109

49

48

454

Źródło: badanie własne
* M – przedstawicieli płci męskiej, D – przedstawicielki płci żeńskiej

W skali generalnej – w relacji do ogółu badanych uczniów (436) dominowały zachowania związane z lekceważeniem obowiązków szkolnych (55), nieprzestrzeganiem regulaminu szkoły (47), paleniem papierosów (42) agresją werbalną
w stosunku do rówieśników i osób dorosłych oraz stosowaniem wulgaryzmów (po
34), kłamstwami (32), unikaniem obowiązków szkolnych (30). W mniejszej skali
obecne są następujące zachowania: kłótnie z rówieśnikami i osobami dorosłymi
(26), celowe spóźnianie się na lekcje (24), celowe zakłócanie lekcji (20), manipulowanie sytuacjami szkolnymi w celu odniesienia korzyści osobistych oraz opuszczanie klasy lub terenu szkoły bez zgody nauczyciela (po 18), manifestowanie
lekceważenia w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły (17), zachowanie
uniemożliwiające prowadzenie lekcji przez nauczyciela (16), picie alkoholu (14),
wagary (11), agresja fizyczna oraz zażywanie substancji psychoaktywnych (po
5), częste wdawanie się w bójki z rówieśnikami (4), ucieczki (w tym z ośrodka,
domu) oraz niszczenie mienia (w tym mienia szkolnego) – po 1 uczniu.
W grupie uczniów w wieku 10–14 lat (133 uczniów) ustalono obecność 105
uczniów przejawiających zachowania związane z niedostosowaniem społecznych,
co daje średnią na jednego ucznia 0,8takiego zachowania na jednego ucznia.
W grupie uczniów 15–18 lat (273 uczniów) – 158 przejawiało zachowania niedostosowane społecznie (średnia na jednego ucznia – 0,6). Natomiast wśród uczniów
w wieku 19–23(24) lata (30 uczniów) pojawiało się wskazanie 191 zachowań –
średnia na jednego ucznia wynosi więc 6,4.
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Wśród uczniów w wieku 10–14 lat dominują zachowania dotyczące lekceważenia obowiązków szkolnych (18), kłótni z rówieśnikami i osobami dorosłymi
(14), nieprzestrzegania regulaminu szkoły (13), agresji werbalnej w stosunku do
rówieśników i osób dorosłych (11), celowego zakłócania lekcji (10). W mniejszości są takie zachowania jak: kłamstwa (9), wulgaryzmy (8), zachowania uniemożliwiające prowadzenie lekcji przez (6), agresja fizyczna (5), częste wdawanie się
w bójki z rówieśnikami, manifestowanie lekceważenia w stosunku do nauczycieli
i pracowników szkoły, manipulowanie sytuacjami szkolnymi w celu odniesienia
korzyści osobistych (po 3),unikanie obowiązków szkolnych oraz celowe spóźnianie
się na lekcje (po 1 uczniu).
W grupie uczniów lokujących się w przedziale wiekowym 15–18 lat w największym stopniu obecne są zachowania obejmujące: lekceważenie obowiązków
szkolnych (18), niestosowanie się do regulaminu szkoły, wulgaryzmy (po 17),
kłamstwa (11), unikanie obowiązków szkolnych i palenie papierosów (po 12),
celowe spóźnianie się na lekcje, manifestowanie lekceważenia w stosunku do
nauczycieli i pracowników szkoły, agresja werbalna w stosunku do rówieśników
i osób dorosłych (po 9). W mniejszym stopniu: manipulowanie sytuacjami szkolnymi w celu odniesienia korzyści osobistych, celowe zakłócanie lekcji, zachowania
uniemożliwiające prowadzenie lekcji przez nauczyciela (po 7), opuszczanie klasy
lub terenu szkoły bez zgody nauczyciela (6), kłótnie z rówieśnikami i osobami
dorosłymi (5), zażywanie substancji psychoaktywnych i wagary (po 4), agresja
fizyczna, częste wdawanie się w bójki z rówieśnikami, picie alkoholu.
W ostatniej grupie wiekowej 19–24 lata dominującymi są: palenie papierosów
(30 – wszyscy uczniowie), lekceważenie obowiązków szkolnych (19), niestosowanie się do regulaminu szkoły oraz unikanie obowiązków szkolnych (po 17), celowe spóźnianie się na lekcje, agresja werbalna w stosunku do rówieśników i osób
dorosłych (po 14), opuszczanie klasy lub terenu szkoły bez zgody nauczyciela,
kłamstwa (po 12), picie alkoholu (11). W mniejszym stopniu: wulgaryzmy (9),
manipulowanie sytuacjami szkolnymi w celu odniesienia korzyści osobistych (8),
kłótnie z rówieśnikami i osobami dorosłymi, wagary (po 7), manifestowanie lekceważenia w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły (5), celowe zakłócanie
lekcji, zachowania uniemożliwiające prowadzenie lekcji przez nauczyciela (po 3),
zażywanie substancji psychoaktywnych, ucieczki (w tym z ośrodka, domu), niszczenie mienia (w tym mienia szkolnego) (po 1 uczniu). Nie stwierdzono w danej
grupie takich zachowań jak agresja fizyczna i częste wdawanie się w bójki z rówieśnikami. W kwestii zachowań związanych z paleniem papierosów (30) oraz
piciem alkoholu (11) można przytoczyć argument dorosłości badanych z tej grupy, korzystania w taki sposób z dorosłości a nawet jej manifestowania w postaci
sygnalizowanych zachowań.
Jeśli ogólną ilość ustalonych zachowań (100%) odniesiemy do poszczególnych grup wiekowych badanych uczniów (rys. 1), to uzyskamy ich gradację odsetkową w stosunku do ogółu zidentyfikowanych zachowań niepożądanych: grupa
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Ryc. 1. Skala udziału zidentyfikowanych czynów niepożądanych poszczególnych grup wiekowych badanych uczniów w stosunku do ogółu zidentyfikowanych zachowań niepożądanych
wśród badanych uczniów.

wiekowa 10–14 lat – 105 zachowań (23%), grupa wiekowa 15–18 lat – 158 zachowań (35%), grupa wiekowa 19–24 lata – 191 zachowań (42%).
Badani dopuścili się ponadto 10 czynów przestępczych, w tym 4 związanych
z kradzieżą cudzej własności (po 2 dotyczyły chłopców i dziewcząt), 2 obejmujących naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (2 chłopców)
oraz 4 innych przestępstw (4 chłopców). Spośród ogółu badanych pod nadzorem
kuratora znajdowało się 2 uczniów (2 dziewczyny).
Tabela 5. Badani uczniowie dopuszczający się czynów karalnych
Lp.

Rodzaj czynu/
wiek/płeć

1.

Kradzież cudzej
rzeczy

2.

Naruszenia przepisów Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii

3.

Inne przestępstwa
Razem

10–14 lat
Razem

M

1

1

1

1

15–18 lat
K

–

19–24 lata

Razem

M

K

Razem

2

1

1

1

2

2

3

3

7

6

M

K
1

Razem

4

2

1

1

1

2

1

4
1

10

Źródło: badanie własne
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Podsumowanie wyników badań
Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na wyartykułowane
wobec nich trzy problemy badawcze. I mimo, że nie obejmują wszystkich placówek specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzrokową, dały możliwość określenia pewnych tendencji ogólnych w kwestii skali oraz
specyfiki zachować uznawanych za nieakceptowane społecznie wśród badanych
uczniów/uczennic. Okazało się bowiem, że:
1) w poszczególnych grupach wiekowych: 10–14 lat, 15–18 lat, 19–24 lata dominują chłopcy –ustalono co prawda niewielką 1–2% zwyżkującą skalę odsetka chłopców w porównaniu do odetka dziewcząt;
2) wśród badanych uczniów/uczennic dominują zachowania wpisane w sytuację
szkolną: lekceważenie obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie regulaminu
szkoły, agresja werbalna w stosunku do rówieśników i osób dorosłych oraz
stosowanie wulgaryzmów, unikanie obowiązków szkolnych, kłótnie z rówieśnikami i osobami dorosłymi, celowe spóźnianie się na lekcje, celowe zakłócanie lekcji i inne. W mniejszej skali obecne są takie zachowania jak: picie
alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, agresja
fizyczna, czy bójki z rówieśnikami;
3) średnia obejmująca relacje pomiędzy ilością uczniów wykazujących zachowania niepożądane ze społecznego punktu widzenia a ogólną liczbą badanych
uczniów wynosi aż 0,96;
4) niewielu uczniów dotyczą czyny karalne. Na 346 badanych zidentyfikowano
10, którzy złamali obowiązujące normy prawne w postaci kradzieży i/lub
zażywania substancji psychoaktywnych.

Zakończenie
Przedstawione w artykule wyniki wycinkowych badań naukowych na temat
skali występowania zachowań nieakceptowanych ze społecznego punktu widzenia wśród uczniów z niepełnosprawnością wzrokową będących pod opieką ośrodków specjalnych ukazują nie tylko możliwe wskaźniki odsetkowe takich zachowań
w relacji do ogółu uczniów w danych placówkach, ale również dominujące zachowania świadczące (mogące świadczyć) o obecności niedostosowania społecznego. Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę badanej populacji oraz zakres
zrealizowanych badań ograniczony do kilku placówek zidentyfikowane tendencje
obejmują jedynie część grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
kształcącej się w instytucjach specjalnych. Stąd ich generalizacja wydaje się ze
wszech miar niewłaściwa i może być postrzegana jako nieuprawnione nadużycie
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wnioskowania badawczego oraz przenoszenie wyników badań wycinkowych na
populacji generalną. Dlatego też, aby potwierdzić, doprecyzować lub wykluczyć
uzyskane w relacjonowanym badaniu tendencje należałby przeprowadzić kolejne badania, które objęłyby swoim zasięgiem jeszcze większą liczebnie populację.
Wskazane jest również aby w następnym/następnych badaniu/badaniach pojąć
dodatkowy wątek uzależnienia zachowań niedostosowanych społecznie wśród
młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową edukującej się w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych od stopnia niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) oraz wpływu środowiska rodzinnego. Niniejsze badania
natomiast mogą i powinny stać się przyczynkiem do nowych wyzwań badawczych w obszarze identyfikacji istoty oraz specyfiki niedostosowania społecznego
uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Abstract: Phenomenon of social maladjustment among young
people with visual disabilities studying in special educational
centers – scale, specificity, dominant behavior
Vision disability in the form of blindness or poor development, especially if it is present from
birth or early childhood, often generates various problems of a developmental, educational,
functional nature. The consequences of visual disability can be localized in the sphere of
behavior, social attitudes, acceptance and supported moral, moral and norms even legal,
correspond to the current social maladjustment. There are not many studies of decisions
made regarding the maladjustment of the community among people forming in the special
education system, both in Poland and in the world, and if you follow these reports on ten
topics to take into account various aspects of victimization of a group of people. Official
cases of disabled criminals’ sight are common. Because they depend on the indication of
the situation in which clinical trials are conducted, within those that are undertaken on the
basis of a sample of standard-size test sets including socially maladapted educational education in treatment centers aged 10–23 (24). It contains results that are average and which
say above is 0.96, and the dominant ones are included in the use of disrespectful attitude
to school training, non-observant rules of conduct in educational institutions and in relations
with teachers and peers. Research data are associated with the implementation of studies
that are even more often used in the field of search results of results obtained in this study,
as well as take into account the degree of visual disability and the family situation of adolescents with visual disabilities.
Key words: visual disability, blindness, poor vision, blind student, sight impaired student,
social maladjustment, social maladjustment of young people with visual disability.
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Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej
u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji
z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Abstrakt: W artykule podjęto problem tożsamości negatywnej, wyrażającej się w zachowaniach ryzykownych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Tożsamość negatywna może
mieć u dorastających charakter przejściowy, ale może też zostać utrwalona na skutek różnych
czynników, co w dalszej perspektywie prowadzi do negacji norm kulturowych i prawnych oraz
przyswajania kultury przestępczej. Kontekst teoretycznych rozważań stanowi koncepcja, socjalizacji w opracowaniu Klausa Hurelmana, ujęcie psychospołecznego rozwoju ego według
Erica H. Eriksona, koncepcja społecznego środowiska rozwoju Urie Bronfenbrennera, a także
rozważania na temat ponowoczesności Zygmunta Baumana i społeczeństwa ryzyka Urlicha
Becka. Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych pozwoliła potwierdzić występowanie zachowań trudnych u adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zidentyfikować cztery grupy czynników ryzyka tożsamości negatywnej: 1) dotyczących dysfunkcjonalności
środowiska rodzinnego, (2) związanych ze szkołą oraz nieadekwatną ofertą edukacyjną, (3)
odnoszących się do niepełnosprawności i reakcji na nią otoczenia społecznego, (4) uwzględniających przemiany społeczno-kulturowe.
Słowa kluczowe: adolescencja, czynniki ryzyka, niepełnosprawność intelektualna, tożsamość negatywna.
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Wprowadzenie
Podjęty w opracowaniu problem kształtowania się tożsamości negatywnej
osób z niepełnosprawnością intelektualną wydaje się szczególnie ważny dla pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej, choć mało jeszcze rozpoznany.
Niepełnosprawność jest jednym z czynników, który zniekształca informacje człowieka o sobie (Oleś 2008, s. 253–257). Niewiele jest opracowań dotyczących zagadnienia formowania się tożsamości u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
w tym czynników ryzyka tożsamości negatywnej. Adolescenci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy, doświadczają kryzysu tożsamościowego (Wysocka 2010; s. 398–408; Rękosiewicz 2012, s. 49–62;
Rękosiewicz 2018, s. 1798–1807). Z badawczego punktu widzenia ważne było
ustalenie czy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorastania
i kryzysu tożsamościowego, w którym ma miejsce utrata stabilności oraz pomieszanie ról dziecka i dorosłego, przejawia tożsamość negatywną wyrażającą się
w bójkach, przezywaniu się, próbowaniu czym są papierosy, alkohol, narkotyki
itp. Tożsamość negatywna ma charakter rozwojowy oraz przejściowy, co wiąże
z czasową identyfikacją młodych ludzi z wartościami i zachowaniami, które nie
są aprobowane, ale na skutek różnych czynników może zostać utrwalona (Erikson
2004). Eriksonowski model rozwoju tożsamości wykorzystuje się do wyjaśniania
zjawisk psychopatologicznych (Hamachek 1988, s. 354–360). Niepełnosprawność
intelektualna może utrudniać proces socjalizacji i powodować nadmierną podatność młodzieży na wpływy rówieśników, a także rozumienie i przestrzeganie norm
prawnych i obyczajowych obowiązujących w społeczeństwie. Badania dowodzą, że
niepełnosprawność intelektualna nie jest jedynym predyktorem u młodzieży zachowań antyspołecznych (Leśniak 2019; Beart i in. 2005, s. 47–56). Celem opracowania jest analiza i interpretacja wyników badań pod kątem: (1) opisania zachowań
ryzykownych u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w okresie wczesnej adolescencji oraz (2) zidentyfikowanie czynników odgrywających znaczenie
w procesie formowania się tożsamości negatywnej.

Przegląd badań dotyczących zachowań ryzykownychu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Problematyka zachowań ryzykownych u młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną jest podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu, w kontekście szerszego zjawiska jakim jest niedostosowanie społeczne1, ale ciągle jeszcze
1
Zagadnienie niedostosowania społecznego definiuje się jako „nieumiejętność funkcjonowania
w rolach społecznych oraz przyjmowania aprobowanych sposobów zaspokajania potrzeb mierzonych
poziomem przyswojenia lub akceptowania desygnatów tych ról” (Konopczyński 2014, s. 16).
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w sposób niewystarczający. Co prawda dokonuje się analizy porównawczej, ale
brakuje zgodności czy niedostosowanie społeczne częściej występuje u młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną niż w grupie osób w normie intelektualnej.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną przejawiali wyższy poziom zachowań antyspołecznych niż ich pełnosprawni rówieśnicy, choć wskaźniki w obu
grupach utrzymywały się na średnim poziomie (Leśniak 2019). Według innych badań, u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, w porównaniu z uczniami
w normie, odnotowano niższy poziom agresywności, napastliwości fizycznej, negatywizmu, podejrzliwości, drażliwości i poczucia winy. Agresja wyrażała się głównie w werbalnej napastliwości, w tym wulgaryzmach, krzykach, groźbach (Mikrut
2002; Żywanowska 2009). Badania potwierdzają skłonność dziewcząt i chłopców
z niepełnosprawnością intelektualną do używania wulgaryzmów. Dziewczęta częściej były skłonne do aroganckich zachowań wobec nauczycieli, wyśmiewania kolegów, zaś chłopcy do rozwiązywania konfliktów przy użyciu siły (Olszewski 2005).
W związku z wcześniejszym rozwojem idei normalizacji, problematyka zachowań antyspołecznych u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną cieszy
się zdecydowanie większym zainteresowaniem u badaczy zachodnich. Młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną częściej przejawiała problemy emocjonalne
oraz zachowania antyspołeczne niż grupa porównawcza w normie intelektualnej
(Dekker i in. 2002, s. 1087–1098; Dickson i in. 2005, s. 820–826). Nie obce tej
grupie badanych były złe relacje z rówieśnikami, wandalizm, kradzieże. Agresja u młodzieży wyrażała się w zależności od stopnia niepełnosprawności. Osoby
z lekką niepełnosprawnością intelektualną częściej przejawiały agresję werbalną
(Crocker i in. 2014, s. 1032–1044). Wyniki badań budzą niepokój na temat palenia papierosów, spożywa alkoholu, okazjonalnego lub regularnego zażywania
narkotyków przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (Schijven 2015).
Inicjacja zachowań ryzykownych związana z paleniem tytoniu, piciem alkoholu oraz używaniem narkotyków częściej prowadziła do nadużyć i uzależniania
w grupie badanych z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu z osobami
pełnosprawnymi (Alfaro i in. 2016, s. 118–131). Zidentyfikowano reaktywność
emocjonalną jako czynnik, który zwiększał ryzyko palenia papierosów przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, a także odnotowano dużą podatność
badanych na wpływy rówieśników (Pavlović i in. 2019, s. 259–265). Młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzowała skłonność do niebezpiecznego seksu, a także podatność na wykorzystanie seksualne (Gill 2015; Normand
i in. 2016, s. 99–110).
Autorzy są zgodni, że opisane zachowania ryzykowne występują zarówno
wśród młodzieży pełnosprawnej, jak i z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zachowania antyspołeczne oraz zaburzenia w zachowaniu młodzieży należy
wiązać z adolescencją jako etapem zwiększonego rozwojowego ryzyka, co uzasadnia przyjmowanie w badaniach perspektywy tożsamościowej (Urban 2007). Ciągle
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ści u adolescentów z defektem intelektualnym, a także jakie czynniki stanowią
zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W literaturze zachodniej zaznacza się
nurt badań dotyczący tożsamości ludzi dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną (Levy-Schiff i in.1990, s. 541–549; Beart i in. 2005, s. 47–56; Logeswaran
i in. 2019, s. 533–543) Badania nie dają jednoznacznych odpowiedzi, ale wynika
z nich, że u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną jest możliwy rozwój w kierunku statusu tożsamości osiągniętej, pomimo ograniczeń poznawczych,
a także występuje u nich podobna kolejność i struktura rozwoju tożsamości (za wyjątkiem głębszej niepełnosprawności) (Levy-Schiff 1990, s. 541–549; Rękosiewicz,
2012 s. 49–62). Sfera poznawcza jest ważnym, ale nie jest jedynym predyktorem mającym wpływ na tożsamość młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
(Dorozenko 2015, s. 1345–1364). Wśród czynników ryzyka wymienia się: niski
status społeczno-ekonomiczny rodziny, styl wychowania i stopień kontroli rodzicielskiej, deprywację społeczną, dyskryminację i naznaczanie piętnem upośledzonego,
szczególnie w środowisku szkolnym, a także problemy ze zdrowiem fizycznym
i psychicznym, niską samoocenę, poczucie inności, wysoki poziom lęku (Shogren
i in. 2006, s. 37–52; Cooney 2006, s. 432–444; Maïano i in. 2018, s. 235–255).
W opracowaniu zdecydowano się na wykorzystanie kategorii pojęciowej tożsamość negatywna w celu opisu zachowań ryzykowanych, których nie należy nie
lekceważyć w biografiach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koncepcja
tożsamości negatywnej ma szczególe zastosowanie w odniesieniu do różnych grup
społecznych narażonych na niepomyślną socjalizację, niedostosowanie społeczne,
wykluczenie (Hamachek 1988, s. 354–360; Hihara i in. 2018, s. 325–333). Tożsamość negatywna może zostać utrwalona na skutek różnych czynników oraz stać
się trwałym elementem osobowości jednostki2, co wiąże się z negacją norm kulturowych i prawnych oraz przyswajaniem kultury przestępczej. Niepokojące zjawisko
utrwalania się tożsamości negatywnej dokumentują prace dotyczące czynników
kryminogennych u młodzieży (Mościcka 1970), funkcjonowania nieletnich w zakładzie poprawczym (Bartkowicz 1983), czy też przestępczości oraz izolacji penitencjarnej osób z niepełnosprawnością intelektualną (Pustkowiak 2005, s. 30–39;
Malinowska 2018, s. 9–19).

Koncepcje wyjaśniające proces formowania się tożsamości
negatywnej jako teoretyczne zaplecze badań własnych
Rozważania dotyczące tożsamości negatywnej osadzono w koncepcji socjalizacji według Klausa Hurrelmanna. Jednostka, aby mogła dobrze funkcjonować
2
Tożsamość negatywna została opisana w badaniach dotyczących młodzieży japońskiej w normie
intelektualnej, która charakteryzowała się cynizmem, niskim zaufaniem społecznym, silną wrogością
wobec innych (Hihara i in. 2019, s. 24-32).
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w świecie musi posiadać tzw. autokoncpecję (koncepcję siebie) – tożsamość (Hurrelmann 1994). Autor zakładał możliwość niepomyślnej socjalizacji jednostki, co
rodzi ryzyko pojawienia się „psychicznie lub społecznie dewiacyjnych form działań
i zachowań stwarzających komplikacje w dalszym przebiegu rozwoju osobowości”
(Hurelmann 1994, s. 68). Szeroka perspektywa koncepcji socjalizacji pozwoliła
wykorzystać w analizach inne teoretyczne ujęcia. Przyjęto, że tożsamość człowieka
to zespół wyobrażeń, uczuć, doświadczeń, wspomnień i projektów, które odnosi
on do siebie. Tożsamość jednostki dotyczy osobistego i społecznego wymiaru. Na
tożsamość osobistą składają się indywidualne przekonania, zainteresowania, potrzeby, motywy, wartości. Tożsamość społeczna dotyczy struktury „My” oraz wyraża się powiązaniami jednostki z innymi ludźmi oraz identyfikowaniem się z ich
celami, wartościami i zasadami postępowania (Brzezińska 2000). Proces kształtowania się tożsamości trwa od dzieciństwa po dorosłość, choć okres kulminacyjny
związany z kryzysem tożsamościowym przypada na dorastanie (Erikson 2000,
2004). Z koncepcji E.H. Eriksona (2000) wynika, że na proces formowania się
tożsamości w okresie dorastania należy patrzeć przez pryzmat wcześniej rozwiązanych kryzysów psychospołecznych, takich jak: ufność vs. brak ufności, autonomia
vs. wstyd, zwątpienie, inicjatywa vs. poczucie winy, pracowitość vs. poczucie niższości. James E. Marcia (1966, s. 551–558), jako kontynuator prac E.H. Eriksona,
wyodrębnił różne statusy tożsamości: rozporoszoną, nadaną, moratoryjną, osiągniętą. Według Alana Watermana (1982, s. 341–358) w procesie kształtowania się
tożsamości u jednostki można mówić o zmianach progresywnych, zatrzymaniu się
rozwoju na jakimś z etapów, albo powrocie do niższego statusu. Autorzy traktowali kryzys tożsamościowy jako trudny czas dla jednostki ze względu konieczność
eksperymentowania, dokonywania wyborów, a także uczenia się nowych ról. E. H.
Erikson (2004) dostrzega u młodzieży w okresie adolescencji zagrożenie przyjęcia tożsamości negatywnej, która wyraża się w nieakceptowanych zachowaniach,
będących na granicy pomiędzy normą a patologią. Autor podaje przykłady wypowiedzi pacjentów, które pozwalają zrozumieć istotę tożsamości negatywnej: „ (…)
wypowiedź młodej kobiety: <<Przynajmniej w rynsztoku jestem geniuszem>>,
opisują ulgę wynikającą z całkowitego zamkniętego wyboru tożsamości negatywnej. Takiej ulgi poszukują młodzi ludzie w klikach i gangach, wśród homoseksualistów, narkomanów i społecznych cyników” (Erikson 2004, s. 129). Tożsamość
negatywna, wyrażająca się w ryzykownych i nieakceptowanych zachowaniach,
może mieć charakter przejściowy i wtedy spełni korzystną rolę dla rozwoju jednostki. Młody człowiek przezwycięża rozproszenie, a także lepiej rozumie co jest
dobre, a co jest złe, uczy się norm obyczajowych oraz prawnych (Brzezińska i in.
2015). Tożsamość negatywna na skutek różnych czynników (tkwiących w jednostce oraz otoczeniu) może zostać utrwalona, a wtedy jest mało podatna na zmiany,
bo staje immanentną częścią osobowości człowieka.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie funkcjonują w społecznej
próżni, a także nie omijają ich gwałtowane przemiany cywilizacyjno-kulturowe.
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Koncepcja Urie Bronfenbrennera (1979) pozwala analizować rodzinę, szkołę jako
mikrosystem, tj. podstawowe siedlisko funkcjonowania młodzieży, na które mają
wpływ uwarunkowania egzosystemowe i makrosysytemowe, np. stan gospodarki, polityka oświatowa czy też wartości oraz normy społeczne rozpowszechnione
w kulturze. O tym, że we współczesnych czasach przemiany makrosystemowe
mogą stanowić różne układy czynników ryzyka oraz nasilać u jednostek trudności związane z samookreśleniem świadczy argumentacja przedstawiona w koncepcji społeczeństwa ponowoczesności według Zygmunta Baumana (2000, 2001)
czy społeczeństwa ryzyka, opracowana przez Urlicha Becka (2002). Wymienione koncepcje pozwalają ukazać kontekst funkcjonowania współczesnego młodego
człowieka, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, jako chaos, ambiwalencję
norm i wartości, brak ciągłości kulturowej, presję natychmiastowości, konsumeryzm, rywalizację, niepokój egzystencjalny, utratę poczucie pewności. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że ona sam kreuje swoją tożsamość (Ritzer 2003;
Melosik 2007; Wysocka 2010). Amadeusz Krause (2004, s. 162) słusznie zauważył, że „Upośledzenie umysłowe nie tyle uodparnia na te zmiany, co opóźnia
ich internalizację”. Rozszerzając myśl autora można dodać, że niepełnosprawność
intelektualna nie uodparnia człowieka na zagrożenia wynikające z przemian społeczno-kulturowych, za to może utrudniać proces adaptacji w dynamicznie zmieniającym się świecie oraz funkcjonowanie w rolach społecznych.

Metodologiczne podstawy badań własnych
Badania dotyczące tożsamości nie są łatwe do realizacji z osobami z lekką niepełnosprawnością intelektualną, z tego względu, że mają one trudności ze
zrozumieniem pytań oraz udzielaniem odpowiedzi wymagających abstrakcyjnego
myślenia (VanDer Nagel 2013, s. 87–92). Przyjęto stanowisko zachodnich autorów
postulujących prowadzenie badań mających na celu analizę doświadczeń oraz wypowiedzi osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby ukazywać różne aspekty
ich tożsamości (Beart i in. 2005). W celu zebrania materiału empirycznego zastosowano metodę dialogową. Przypomina ona wywiad narracyjny, ale dodatkowo
polega na swobodnie prowadzonej rozmowie, próbie dialogu, co w przypadku
badanej grupy znajduje uzasadnienie. Rozmowy z młodzieżą dotoczyły ich zainteresowań, relacji z rodzicami, nauki w szkole, relacji z rówieśnikami, a także
uwzględniały zagadnienie wagarowania, agresji fizycznej i werbalnej, używania
substancji psychoaktywnych i podejmowania innych ryzykownych zachowań. Uzyskany materiał empiryczny zinterpretowano wykorzystując założenia metody hermetyczno-fenomenologicznej, która pozwala ukazać przeżywany świat badanych
osób, zrozumieć sens i znaczenie, jakie nadają one gromadzonym doświadczeniom
w różnych sytuacjach życiowych (Ablewicz 1994). Analiza i interpretacja wyników badań umożliwiła udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
414  (s. 409–427)

Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej u młodzieży w okresie wczesnej…

(1) Jakie ryzykowne zachowania, wskazujące na tożsamość negatywną, przejawia
młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną?, (2) Jakie czynniki odegrały
znaczenie w procesie formowania się tożsamości negatywnej u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w okresie wczesnej adolescencji? W badaniach,
za zgodą rodziców, wzięło udział czternastu uczniów w wieku 16–17 lat, którzy
posiadali orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności intelektualnej. Rozmowy indywidualne z młodzieżą celowo przeprowadziły dwie studentki pedagogiki, które posiadały wiedzę na temat upośledzenia umysłowego, a także zostały przygotowane
do uczestnictwa w projekcie. Młody wygląd studentek realizujących badanie oraz
ich komunikatywność spowodowały, że dorastający nie przejawiali wobec nich
dystansu, czuli się swobodnie, używali naturalnego języka, jakim posługiwali się
w relacjach z rówieśnikami, dzielili się doświadczeniami, o których zapewne nie
powiedzieliby autorowi niniejszego artykułu. Wypowiedzi młodzieży były zapisywane. Badania zrealizowano za zgodą dyrektorów w dwóch Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w województwie lubuskim i głogowskim. W celu
zapewnienia anonimowości wypowiedzi oznaczono kodami (W – wywiad, Ch –
chłopak, Dz – dziewczyna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – numeracja osób z którymi przeprowadzono rozmowy).

Przejawy tożsamości negatywnej w okresie dorastania
jako etapu rozwojowego ryzyka
W psychopatologii rozpowszechnione jest stanowisko, że dorastanie jest
z swojej natury etapem największego rozwojowego ryzyka (Oleszkowicz, Senejko
2013). Chodzi o zmiany w związane ze skokiem pokwitaniowym, utratę kontroli
nad ciałem, zwiększoną drażliwość, podatność na wpływ grupy rówieśniczej. Pomieszanie ról dziecka oraz dorosłego wiąże się „rozwojową koniecznością”, eksperymentowania oraz podejmowaniem przez młodych ryzykownych zachowań,
takich jak: wagary, bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków, przypadkowe uprawianie seksu, używanie wulgarnych słów.
Z analizy materiału empirycznego wynika, że wagary są udziałem dorastających osób biorących udział w badaniu. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:
W tamtym roku chodziłem dużo na waksy. Wiesz ja myślałem, że to fajne i że będę
mieć więcej kolegów, ale oni i tak chodzili w swoją stronę (W-1-Ch); Zawsze uciekam z kimś. Nie lubię chodzić sama na wagary, bo jest nudno. Wszyscy w szkole
uciekają. Bardzo dużo wagarują (W-1-Dz); Chodzimy (mowa o wagarach – J.B.).
Idziemy wszyscy i jest fajnie. Jak idą, to też idę, co będę jak ta koza? (W-2-Ch).
Bójki są udziałem zarówno dorastających dziewcząt, jak i chłopców: Biję się. Bo
gadają głupoty. Bo mówią, że jestem puszczalska. To zawsze mówią te same dziewczyny, co same są puszczalskie, bo robią loda tym z zawodówki w kiblu (W-Dz-1);
Tu wszyscy się biją. Nie bijesz się to jesteś słaby. Nie wiem czy to jest złe (W-Ch-3);
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Mój chłopak się bił o mnie. Buraka skopał dla mnie (W-Dz-2); Koledzy wtajemniczyli mnie, że raz na jakiś czas chodzą do różnych sklepów i kradną coś, a że ja
jestem taki mały, to nikt nie wpadnie na to, że jestem do tego zdolny. Odmówiłem. Tylko od tego czasu skończyła się nasza przyjaźń. Gry wracałem ze szkoły,
to napadli na mnie i pobili mnie i powiedzieli, że jak komuś powiem, to pożałuję
(W-Ch-4); Jak się napieprzają i lubię ich, to pomogę. Bicie to sport, ale bije tylko
tych, których nie lubię (W-Ch-5). Badani palą papierosy i piją alkohol, pomimo
tego, że są niepełnoletni. Sięganiu po papierosy i alkohol przez badanych sprzyja
łatwość w dostępie do tego używek oraz duża podatność młodzieży na wpływy
rówieśników: Paliłam. Dali mi, żebym spróbowała, inaczej by się śmiali i wyzywali
(W-Dz-1); Pierwszy raz paliłam jak miałam chyba 12 lat, bo mnie mój chłopak
namówił i mówił, że to fajne. Myślę, że to fajnie wygląda jak dziewczyna pali. Jak
bym nie piła z nimi, to co by było? Nikt by mnie nie lubił (W-Dz-3); Pamiętam jak
pierwszy raz zapaliłem papierosa. Banda z dziewiątki stała i jarali szlugi. Gdy przechodziłem obok zagadali do mnie ”Plama”, chodź zajarać. No co miałem odmówić?
Strasznie zacząłem kaszleć, ale nie pokazałem tego po sobie. Chciałem być równy im.
No i w tym czasie codziennie chodziliśmy razem zajarać (W-Ch-4).
Palenie papierosów oraz picie alkoholu wynika również z potrzeby zaimponowania młodszym uczniom oraz chęci zamanifestowania zmian w statusie
– z dziecka na dorosłego: Na przerwie trzeba puścić dymka, bo maluchy patrzą
i zazdroszczą (W-Dz-4); Nie chciałam, ale zawsze się dzielimy, jak nie wypijam to
Ada i Domi mówią, że jestem frajer i dzieciak, a tak nie lubię (W-Ch-5); Jak byłem w szóstej klasie podstawówki, to pierwszy raz się upiłem. Mój brat kupił sobie
alkohol. To było Okocim. Dał mi jedno piwko na spróbowanie. Posmakowało mi,
to mi dał drugie. Wtedy pamiętam, że poczułem się inaczej, a jakby wszystko to co
siedziało we mnie do tej pory ze mnie zeszło, ta cała złość. Drugim razem rodzice robili jakąś imprezę. Gdy wyszli na dwór zapalić, to spróbowałem jak smakuje
wódka (W-Ch-6). Badani wiedzą co to są narkotyki, ale tylko niektórzy z nich
doświadczyli działania środków psychoaktywnych: Spróbowałam jak miałam chyba
13 lat Acodinu. Brałam żeby mieć bombę. Nie płaciłam za to, a dobrze się bawiłam
(W-Dz-1); Maryha jest spoko. Fajna faza. Można nieźle banie kręcić i takie sprawy.
Po amfie było mi źle. Rzygałem i nie mogłem wstać z łóżka (W-Ch-2); Maryśka nie
jest zła. Ma się fajnie. Raz mi się wydawało na fazie, że pływam po schodach. Można zdobyć wściekłego psa, albo diabolo jak się nie ma kasy na maryśkę (W-Ch-3).
Z badań wynika, że dziewczęta szybciej niż chłopcy przeszły inicjację seksualną oraz przyznawały się do przypadkowego uprawiania seksu: Nie wiem czy to
złe, czy z miłości, czy nie. Ja jeszcze coś z tego potrafię mieć. Różne rzeczy z tego
mam (W-Dz-1); Czasami robiłam seks za różne rzeczy. To nic złego, bo dostałam
za to dużo rzeczy. Pierwszy raz poszłam do łóżka jak miałam 14 lat. To był kolega,
który mi potem doładował telefon. To było takie zwykłe, nic specjalnego (W-Dz-3). Z
rozmów z dziewczętami wynika, że nie posiadają wiedzy na temat antykoncepcji
oraz konsekwencji współżycia: Nie wiem jak zachodzi się w ciążę. Nie wiem, jako
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to się robi. Może przez seks analny. Myślę, że może to być seks analny (W-Dz-1);
Antykoncepcja to chyba jakieś lekarstwa, ale nie wiem jakie (W-Dz-3).
Przedstawione wypowiedzi są również egzemplifikacją języka dorastających
z niepełnosprawnością intelektualną. Język badanych, podobnie jak młodzieży
w normie intelektualnej, charakteryzuje się emocjonalnością, żartobliwością, a także nasycony jest wyrażaniami wulgarnymi, brutalnymi oraz obscenicznymi (Orzóg,
2007, s. 163). Język jest narzędziem myślenia człowieka o sobie, a także o innych, a więc pełni ważną funkcję w procesie formowania się tożsamości osobistej
i społecznej. Język jest tym, co łączy ludzi w grupy. Dorastający otrzymują impulsy werbalne, aby dostosować się do komunikacyjnych wymogów obowiązujących
w danej wspólnocie. Badani chętnie opowiadali na pytanie jak się zachowują, co
mówią na innych, gdy się zdenerwują: Mówię, że są dupki, mówię rozepchana szparo, mokra szczoto, głupia kuro, frajerze, cwelu. Jak mnie denerwują, to tak mówię
(W-Ch-2); Wyzywam, że są szmaty, kurwy. Jak mnie ktoś wkurzy, to też wyzywam.
Jak się zdenerwuję, to nawet przeklnę. Mówię, że są ciule, że ich matki na rynku
dają, to mi spokój dadzą (W-Dz-6); Dopingować kolegów trzeba i jak mają problem
to pytam: Masz coś do mnie suko? (W-Ch-7). Opisany język świadczy o procesie
formowania się tożsamości negatywnej u dorastających z niepełnosprawnością intelektualną.

Czynniki sprzyjające formowaniu się
tożsamości negatywnej u młodzieży
z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Na podstawie analizy wyników badań udało się wyodrębnić następujące
grupy czynników, które przyczyniły się do przejawiania przez młodzież z lekką
niepełnosprawnością intelektualną tożsamości negatywnej: (1) dotyczących dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego, (2) związanych ze szkołą oraz nieadekwatną ofertą edukacyjną, (3) odnoszących się do niepełnosprawności i reakcji na
nią otoczenia społecznego, (4) uwzględniających przemiany społeczno-kulturowe,
które przenikały do węższych siedlisk (mikrosystemów) funkcjonowania młodzieży. Celowo użyto określenia grupa czynników, ponieważ w ich obrębie można na
podstawie kolejnych badań wyodrębnić wiele innych faktorów.

Dysfunkcjonalność środowiska rodzinnego
Na podstawie wypowiedzi udało się zidentyfikować czynniki, które dotyczyły dysfunkcji w rodzinie związanych z wychowaniem oraz opieką nad dziećmi.
O niekorzystnych warunkach ekonomiczno-społecznych, które sprzyjają dziedziczeniu habitusu społecznego osoby upośledzonej świadczy następującą wypowiedź:
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Mieszkam z mamą i jej bratem, czyli moim wujkiem. Oni też są niepełnosprawni.
Dostają rentę na głowę. Są na rencie od psychiatry. Więc w sumie, nie miałem innego wyjścia, też musiałem się urodzić nienormalny (W-Ch-8). Innym faktorem jest
brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, słabe zainteresowanie rodziców oraz
opiekunów sprawami dzieci: Ciągle się przeprowadzamy. Nie ma jak dojechać do
szkoły, nie ma jak pojechać do chłopaka, ale mama nie myśli o nas tylko o tych
swoich nowych (mężczyznach – J.B.) (W-Dz-1). Niektórzy badani byli wychowywani przez dziadków oraz partnerów jednego z rodziców, a także skarżyli się na
zerwane więzi rodzinne: Kiedyś tam bym chciał wrócić. To mój dom. Tam są nadal
moje rzeczy, ale teraz muszę z babcią być, bo jeszcze nie mam osiemnastki (W-Ch-3).
Okres dorastania wiąże się z pogorszeniem się relacji młodzieży z rodzicami oraz
partnerami jednego z rodziców. Potwierdzają to wypowiedzi: Stary mówi, że taki
debil jestem i darmozjad. Stara się drze na ojca i wtedy ja wychodzę do piwnicy do
rowerów (W-Ch-4); Nie lubię rozmawiać z Andrzejem (partnerem matki – J.B.).
Niby zły nie jest, ale to nie jest dla mnie żaden ojciec i nie będzie mi gadał co robię
źle. On ciągle gada. Czasami zatykam uszy od tego gadania (W-Dz-3). Na efekty
wychowania badanych osób miały również wpływ negatywne wzory zachowania
się w rodzinie: Ojca nie mam. On tylko pije i jeszcze wstyd na całą wiochę robi.
Pijany jeździ skuterem, a potem go policjant przyprowadza (W-Ch-5). Niepokojące
jest, że inicjacja związana z paleniem papierosów oraz piciem alkoholu odbywała się za przyzwoleniem rodziców lub opiekunów, co świadczy o demoralizacji
w środowisku rodzinnym: Alkohol to wódka i piwo. Lubię czasami wypić, bo wtedy
jestem spokojna. Wujek (partner mamy – J.B.) dał mi i powiedział, że będzie fajnie
(W-Dz-4); Tata czasami da mi piwa jak jesteśmy na łowieniu ryb, ale mam mamie
nic nie mówić i ty też nikomu nie mów. Jak jesteśmy z tatą, to też palimy, ale mama
też nie wie i nie mów nic (W-Ch-5).

Niedopasowana oferta edukacyjna
Wypowiedzi badanych osób burzą mit o szkole jako miejscu wspomagania
rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy do czynienia ze zjawiskiem niedopasowania się ucznia do szkoły i szkoły do ucznia. Młodzież, co
prawda rozpoczynała kształcenie w szkole ogólnodostępnej, ale ze względu na
specjalne potrzeby edukacyjne, wynikające z niepełnosprawności intelektualnej,
nie była w stanie sprostać wymaganiom. W konsekwencji badani zostali przeniesieni do szkolnictwa specjalnego: W pierwsze klasie już na samym początku
pani nauczycielka wzięła moją mamę na rozmowę i powiedziała, że sobie nie radzę
i że najlepiej gdybym chodził do szkoły specjalnej. I tak się stało. Wylądowałem
w dziewiątce (W-Ch-6). Dla procesu formowania się tożsamości człowieka ważne
jest pomyślne rozwiązanie kryzysu psychospołecznego pracowitość vs. poczucie
niższości w okresie późnego dzieciństwa. Według E.H. Eriksona (1967, s. 196)
418  (s. 409–427)

Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej u młodzieży w okresie wczesnej…

myślenie jednostki w tym okresie koncentruje się wokół przekonania „Jestem
tym, czego się uczę”. Szkoła wykazywała uczniom niekompetencję. Badani nie
byli w stanie sprostać wymaganiom programowym, doświadczali poczucia nieadekwatności, niższości oraz stygmatyzacji piętnem „głupek”. Oto przykład: Matka w wieku 8 lat wysłała mnie do normalnej szkoły, ale długo tam nie pobyłem bo
mnie z niej wywalili. Bo chyba stwierdzili, że jestem na nią za głupi i wysłali mnie
do dziewiątki. Tam do nauki zbytnio się nie przykładałem, bo mi się nie chciało.
Większości w sumie i tak nie rozumiałem. Chodziłem bo musiałem, aby matka przez
mnie nie miała problemów żadnych. W sumie też dlatego, że można było tam coś
dobrego zjeść (W-Ch-4). Niepokojące jest, że kształcenie specjalne badanej młodzieży w późniejszym okresie kariery szkolnej kojarzyło się im z nudą: Nie lubię
szkoły, bo jest nudna. Nikogo tu nie poznaję, bo ciągle ci sami są. Nie mam ulubionych przedmiotów, bo wszystkie są nudne (W-Dz-2); Szkoła kojarzy mi się z nudą.
Pani Kasia cały czas chce żebym się uczyła i będę kiblować do emerytury (W-Dz-4);
Nuda, nie chce mi się gadać (W-Ch-8). Wypowiedzi badanych świadczyły o szkole
jako instytucji opresyjnej: Szkoła kojarzy się z więzieniem. Drą pały żeby ściszyć,
nic tam nie mogę (W-Ch-7). Negatywny stosunek młodzieży do szkoły był spowodowany niską motywacją do nauki, brakiem poczucia sensu uczenia się, nieatrakcyjną ofertą programową, a także buntem młodzieńczym charakterystycznym dla
okresu wczesnej adolescencji. Oto wybrane wypowiedzi: Pani Marzena gada, że
nie zdajemy do następnej klasy, chyba myśli, że my głupi jesteśmy z Adamem, a ona
sama jest głupia (W-Ch-5); Nie ma tutaj nic ciekawego. Gadają tylko i każą czytać.
Głupoty gadają na lekcjach. Nie chce się tu siedzieć, więc mówię idziemy. Siedzimy
w parku przy strumyku, ale jak pada, to siedzimy w budzie (szkole – J.B.), bo nie
lubię mokrych włosów (W-Dz-8); Czasami zapominam się uczyć, to uciekam żebym
nie dostać jedynki z testu i nie lubię dyktand, bo są głupie (W-Dz-8). U podstaw
pozytywnego wypowiadania się o szkole znajdowały się dobre relacje z młodszymi stażem pedagogami, a także atrakcyjność fizyczna nauczycielek: Szkoła nie jest
fajna, ale chodzić trzeba, to chodzę. Najlepsza jest informatyka, ale lubię też historię, bo pani jest młoda i nie krzyczy (W-Ch-1); Lubię niemiecki, bo fajna pani jest.
Jest na co popatrzeć, bo ma duże cycki (W-Ch-2); Pani od niemieckiego jest młoda
i inna od tych starych, co ciągle się drą i popatrzeć jest na co (W-Dz-6). Argumentacja chłopców świadczy o zainteresowaniu płcią przeciwną w okresie dorastania.

Stygmatyzująca reakcja otoczenia społecznego
na niepełnosprawność intelektualną
Wśród czynników ryzyka w procesie formowania się tożsamości wymienia
się stygmatyzującą rolę otoczenia społecznego, które wzmacnia poczucie inności.
Ten czynnik ryzyka można wyjaśnić poprzez odwołanie się do Goffmanowskiej
koncepcji piętna i zranionej tożsamości. Erving Goffman (2005) wyróżnił u osób
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w jakiś sposób innych tzw. cechy zdyskredytowane, tj. widoczne na pierwszy rzut
oka oraz cechy dyskredytujące niewidoczne od razu. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną są to mniejsze możliwości intelektualne. Kontynuatorzy prac E. Goffmana wiążą przypisywanie dewiacyjnego stygmatu człowiekowi ze
względu na jego „Inność” z procesem spostrzegania i etykietowania (Beart i in.
2005). O tym, że stygmat niepełnej sprawności może stać się elementem tożsamości negatywnej jednostki świadczą wypowiedzi: Boję się, że zawsze będą mi dokuczać i mówić na mnie głupek. Oni zawsze znajdą sobie powód, żeby się ze mnie
śmiać (W-Ch-4). W okresie dorastania niezmiernie ważna jest przynależność do
grupy rówieśniczej. Dorastający z niepełnosprawnością intelektualną aspirują do
bycia członkami grup rówieśniczych złożonych z osób pełnosprawnych. Niestety,
nie zawsze znajdują akceptację u pełnosprawnych kolegów: U mnie na podwórku
nie ma fajnych osób. Oni śmieją się z mojego brata. On chce ich bić, ale to i tak
mu nie pomoże. Boje się, że będą znowu się mnie się śmiać, ale i tak wolę być w tej
szkole (W-Dz-6); Inni nas nie rozumieją, śmieją się z nas. Tacy jedni to nawet potrafili mnie obrzucić kasztanami (W-Dz-8). Badani skarżą się, że byli ofiarami drwin
oraz wyzwisk: szczota, faza, nieudacznica (W-Dz-6). Etykieta głupka, ucznia szkoły specjalnej, sprzyja społecznemu wykluczaniu młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną, utrudnia procesy identyfikacji, a także formowanie się tożsamości
społecznej: Jak ktoś się ze mnie śmieje, to go leję. Wkurza mnie, że oni tak o mnie
myślą. Przecież umiem tak jak oni gadać i wyglądam też tak jak oni (W-Ch-3).
Z wypowiedzi wynika, że dorastający z niepełnosprawnością intelektualną przejawiają agresję fizyczną w stosunku do pełnosprawnych rówieśników oraz wykorzystują ją jako sposób rozwiązywania konfliktów.

Przemiany społeczno-kulturowe
Zgodnie z założeniami ekologicznej koncepcji według Urie Bronfenbrennera
(1978), kolejna grupa czynników odnosi się do przeobrażeń makrosystemowych,
które przenikają do węższych siedlisk funkcjonowania człowieka, np. rodziny,
szkoły, grupy rówieśniczej. Kontekst funkcjonowania współczesnego człowieka
można opisać jako chaos, ambiwalencję norm i wartości, zanik autorytetów, presję natychmiastowości, konsumeryzm. Jak już wcześniej wspomniano upośledzenie
umysłowe nie uodparnia na te zmiany, może co najwyżej opóźniać ich internalizację. Współczesny kontekst funkcjonowania młodzieży oddaje wypowiedź dorastającego, zafascynowanego rapem, który opisuje świat następująco: Słuchamy na
ławkach nutę, bo w szkole nie każą. Nic z lekcji nie musimy mieć. To mój rap, to
moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie taki rap. W nim
zawarte jest wszystko. Jestem z tych MC, co pieprzą jak człowiekowi ciężko (tekst
z piosenki Peja). (W-Ch-7). We współczesnym świecie można zauważyć wzrost
wrogości, nietolerancji, niechęci do inności. Telewizja dostarcza informacji o agre420  (s. 409–427)
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sywnych zachowaniach, burdach podczas, np. Święta Niepodległości, bójkach kibiców, aktach przemocy wobec obcokrajowców, osób LGBT. Badane osoby, pomimo
że same doświadczą nietolerancji, to przejawiają w swoich wypowiedziach wrogość, niechęć do innych ludzi: Jak wiedzę taką szmatę w białych spodniach, to
napierdalam, bo obraża braci i tych w posklejanych włosach też nie lubię (W-Ch-7);
Głupia jesteś, przecież będą mi piłkarze płacić za to, że będę z nimi jeździć do Warszawy, Niemiec. A spać będę w hotelu. Kiedyś będę się nawalać, bo po meczu się
leją z ciotami. Dlaczego będziesz się bić? – pyta studentka: Kurwa, jestem kibicem
(W-Ch-8). Badanym brakuje autorytetów. Z wcześniejszych wypowiedzi wynika,
że nie są nimi rodzice, ani nauczyciele, z którymi mają złe relacje. Badani dostrzegają rozbieżności pomiędzy tym co mówią, a co robią dorośli: Dorośli często
kłamią. Gadają nam o dobroci a sami oszukują jak mogą. Jak ktoś jest dorosły, to
może wszystko. Moja mama zawsze się czepia, że za długo jem, za dużo oglądam
telewizję, że się kłócę. A sama nie widzi co robi (W-Ch-2). Jest prawdopodobne,
że w otoczeniu dorastających źle mówi się o szkole i nauczycielach, skoro jeden
z chłopców wypowiedział się następująco: Nauczyciele gówno uczą, mówią że jakaś
hołota, kasę ciągnie (W-Ch-5). Dorastający z niepełnosprawnością intelektualną cenią dobra materialne, co jest związane rozpowszechniającym się konsumeryzmem.
Chęć posiadania różnych dóbr materialnych stanowi usprawiedliwienie łamanie
norm społecznych: Czasami robiłam seks za różne rzeczy. To nic złego, bo dostałam za to dużo rzeczy (W-Dz-1); Kiedyś wziąłem od mamy 10 zł. Potrzebowałem
na płyty. Mama byłą strasznie zła. To chyba nic złego kradzież (W-Ch-1); To nie
jest złe kraść. Jak ktoś ma więcej, to czemu ja nie mogę mieć? (W-Ch-3). Źródłem
wiedzy dla młodych ludzi na temat tego co jest modne oraz warte pożądania są
programy telewizyjne, takie jak: Kuba Wojewódzki, Świat według Kiepskich, You
Can Dance, Taniec z gwiazdami. Te programy są fajne, mówią tam, co jest modne
i co jest spoko (W-Dz-3). Trudno się zatem dziwić, że badani myślą o sobie przez
pryzmat zapożyczonych z telewizyjnych programów wizji szczęśliwego życia: Chcę
być sławna i wyjechać z bogatym mężem do Ameryki i tam tańczyć (W-Dz-8). Inny
z badanych chłopców jest spokojny o swoją egzystencję oraz deklaruje, że w przyszłości bycie bezrobotnym, co zapewni mu dostęp do środków finansowych: Będę
bezrobotnym. Będę nic nie robił i tak dadzą mi pieniądze (W-Ch-6).

Dyskusja wyników badań
Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań potwierdziła występowanie
zachowań ryzykownych u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną związanych z wagarami, bójkami, paleniem papierosów, piciem alkoholu, używaniem
narkotyków, przypadkowym uprawianiem seksu (Dekker i in. 2002, s. 1087–1098;
Dickson i in. 2005, s. 820–826; Crocker i in. 2014, s. 1032–1044). Opisane zachowania ryzykowne, u dorastających z niepełnosprawnością intelektualną, po(s. 409–427)  421
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dobnie jak w przypadku młodzieży pełnosprawnej, mają podłoże rozwojowe oraz
wynikają z potrzeby eksperymentowania w okresie adolescencji, wypróbowywania
się w różnych rolach. Ponadto wypowiedzi uczniów pozwoliły wyróżnić czynniki
ryzyka tożsamości negatywnej, które na każdego z badanych zadziałały z różną
siłą, a tym samym w większym lub mniejszym stopniu przyczyniły się do niepomyślnej socjalizacji. Dorastający wywodzili się z dysfunkcjonalnych rodzin. Od
najwcześniejszych lat życia zabrakło im wsparcia oraz pozytywnych wzorów w rodzinie. Badania potwierdziły znaczenie nieprawidłowego środowiska rodzinnego,
braku opieki i kontroli rodzicielskiej dla występowania u adolescentów zachowań
antyspołecznych (Dickson i in. 2005, s. 820–826). Wśród innych czynników ryzyka
tożsamości negatywnej wyróżniono niedopasowaną ofertę edukacyjną do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki badań potwierdzają
niewydolność systemu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w szkolnictwie podstawowym oraz ponadpodstawowym (Bouck 2014, s. 534–
548). Badani doświadczali przemocy symbolicznej w szkole ogólnodostępnej: od
ignorowania różnic, tj. nie dostrzegania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
po trening milczenia – oczekiwania bierności i posłuszeństwa, przez naznaczanie
i przypisywanie etykiet usprawiedliwiających porażki, aż po usuwanie ze szkoły
i przenoszenie uczniów do szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (Bąbka, Nowicka 2019, s. 11–30). Szkoła wykazywała uczniom
niekompetencje, co prawdopodobnie doprowadziło do niepomyślnego rozwiązania
kryzysu psychospołecznego pracowitość vs. poczucie niższości. Trudno się zatem
dziwić, że dorastający wiązali poczucie mocy, sprawstwa, kompetencji nie z wynikami w nauce, ale z agresją werbalną i fizyczną, a także nieakceptowanymi zachowaniami. Szkoła specjalna kojarzyła się młodzieży z nieprzyjemnym obowiązkiem
nauki, nudą i opresją. Wypowiedzi badanych osób dowodzą istnienia w okresie
dorastania, w którym tak dużą rolę odgrywa przynależność grupowa, jawnych
praktyk dyskryminacyjnych, w tym stygmatyzacji i wykluczania.
Koncentracja na piętnie pozwoliła wyostrzyć problem formowania się u badanej młodzieży tożsamości indywidualnej i społecznej. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną miały ograniczone możliwości konstruowania własnej tożsamości, co
można wyjaśnić poprzez odwołanie się do metafory turysty i włóczęgi według
Zygmunta Baumana (2001). Włóczędzy, w odróżnieniu od turystów, są niejako
skazani na przydział od dołu tożsamości, która towarzyszy im przez dalsze życie
i trudną ją zmienić. Wypowiedzi dorastających wskazują na dystans społeczny ze
strony pełnosprawnych rówieśników, a także zjawisko etykietowania, wykluczania,
co utrudniało procesy identyfikacyjne. W otoczeniu utrwalał się wizerunek niepełnosprawnego intelektualnie jako osoby głupiej i agresywnej (Beart i in. 2005,
s. 47–56; Cooney i in. 432–444). Kolejna grupa czynników ryzyka tożsamości negatywnej odnosi się do przeobrażeń makrosystemowych, które przenikały do węższych siedlisk funkcjonowania człowieka z niepełnosprawnością, tj. rodziny, szkoły,
grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego. Młodzi ludzie z niepełnosprawnością
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intelektualną byli narażeni na doświadczanie chaosu, ambiwalencji norm i wartości, konsumpcji, cynizmu oraz manipulacji, a także zacierania się granic pomiędzy
tym co dobre, a co złe. Wypowiedzi świadczą o kryzysie autorytetów w rodzinie,
szkole, usprawiedliwianiu kradzieży, seksu za różne przedmioty czy nieuzasadnionej wrogości wobec innych ludzi. Znakiem naszych czasów jest tożsamość rozproszona, pomieszana, zapośredniczona od innych ludzi, mediów, a także łatwa do
rekonstrukcji (Rittzer 2003; Melosik 2007). Przemiany cywilizacyjno-kulturowe nie
omijają osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istnieje potrzeba kontynuowania badań, aby mieć rozeznanie w jaki sposób współczesny nastolatek z niepełnosprawnością intelektualną w okresie kryzysu tożsamościowego, przypadającego na
okres adolescencji, radzi sobie z przemianami cywilizacyjno-kulturowymi. Defekt
intelektualny, który ogranicza krytycyzm, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz
zaburza poczucie dobra i zła, w powiązaniu z brakiem odpowiedniego wsparcia
w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej mogą się przyczyniać do niepomyślnej
socjalizacji oraz formowania się tożsamości negatywnej (Hurrelmann 1994; Carr,
O`Reilly 2010).

Zakończenie
W polskiej pedagogice zagadnienie tożsamości, w tym tożsamości negatywnej,
rzadko jest podejmowane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W literaturze zachodniej wzrasta zainteresowanie tą problematyką. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na ograniczenia poznawcze,
trudno jest myśleć i mówić o sobie w kategoriach tożsamościowych, co rodzi
wiele problemów natury metodologicznej dotyczących prowadzenia badań. Celowym zamierzeniem było przyjęcie podejścia jakościowego, umożliwiającego opis
słowami dorastających procesu formowania się autokoncepcji oraz ukazania czynników ryzyka tożsamości negatywnej. Wyzwaniem są dalsze badania dostarczające
argumentacji na rzecz zmian w edukacji, wsparcia rodziny, a przede wszystkim
nadania znaczenia profilaktyce społecznej jako zaniedbanego obszaru w pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które jak dowiodły badania, nie
są odporne na zagrożenie formowania się tożsamości negatywnej.
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Funkcjonowanie psychospołeczne podopiecznych
młodzieżowych ośrodków wychowawczych
w okresie pandemii Covid-19
Abstrakt: Pandemia Covid-19 oraz wynikające z niej konsekwencje w znacznym stopniu
wpłynęły na funkcjonowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Przede wszystkim
z uwagi na obowiązujące restrykcje i ograniczenia instytucje te tymczasowo przestały realizować model resocjalizacji otwartej. Jest to sytuacja przypominająca eksperyment naturalny,
w której MOW-y stały się ponownie, tak jak to miało miejsce w przeszłości, instytucjami
zamkniętymi na wpływy otoczenia społecznego. Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza on-line na grupie 202 wychowanków
oraz wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Określono następujący główny
problem badawczy: Jak w aspekcie psychospołecznym funkcjonują wychowankowie przebywający w MOW-ach w okresie pandemii Covid-19? Na podstawie wyników badania można
sformułować wniosek, że sytuacja izolacji społecznej wychowanków młodzieżowych ośrodków
wychowawczych oddziałuje na nich pod wieloma względami niekorzystnie. W badanej grupie
wszyscy wskazali przynajmniej jeden objaw gorszego funkcjonowania psychospołecznego, który wiążą z sytuacją pandemii Covid-19. Ponadto zauważono, że sytuacja izolacji społecznej
wpływa zdecydowanie bardziej negatywnie na dziewczęta niż na chłopców. Prezentowane
badania stanowią wstęp do dalszych analiz i poszukiwań badawczych, a tym samym do budowania modelu efektywnej resocjalizacji nieletnich w środowisku instytucjonalnym.
Słowa kluczowe: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, proces resocjalizacji, nieletni, funkcjonowanie psychospołeczne, Covid-19.
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Wprowadzenie
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOWy) to instytucje działające w obszarze tzw. resocjalizacji otwartej, odgrywające kluczową rolę w procesie readaptacji społecznej nieletnich, jak również zapobiegające rozwojowi zaburzeń
zachowania oraz eskalacji procesu niedostosowania społecznego. Termin „resocjalizacja otwarta” oznacza, że część zajęć oraz programów realizowana jest poza
instytucją, w środowisku lokalnym, a instytucja jest jego częścią. Wychowankowie
uczęszczają na te zajęcia samodzielnie, jak i wspólnie z wychowawcami mając
tym samym okazje do licznych kontaktów osobistych z rówieśnikami ze szkół
z terenu miasta, jak i całego powiatu. Podopieczni mają możliwość korzystania
z obiektów sportowych oraz edukacyjnych i kulturalnych. Instytucja resocjalizacyjna wraz z wychowankami jest na stałe wpisana w funkcjonowanie społeczności
lokalnej.
Pierwsze MOWy powstały tuż po II wojnie światowej, a więc ich historia sięga ponad siedemdziesięciu lat. W ostatnim dwudziestoleciu młodzieżowe ośrodki
wychowawcze przeszły poważne zmiany, od instytucji restrykcyjnych, opartych na
założeniach teorii behawioralnej, do instytucji otwartych na środowisko zewnętrzne, nastawionych na rozwój wychowanków i ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby, opierających swoje działania w znacznym stopniu na osiągnięciach
teorii poznawczej. Fundamentem tych zmian stała się twórcza resocjalizacja jako
nurt metodyczny i teoretyczny, który zwrócił uwagę na resocjalizacyjne znaczenie
wspierania osobowego i społecznego osób nieprzystosowanych społecznie w miejsce wcześniej stosowanych prób korygowania ich dewiacyjnych form funkcjonowania. W ten sposób powstała i na dobre zagościła w instytucjach resocjalizacyjnych
dla nieletnich odmienna wizja procesu resocjalizacji, alternatywna do wizji tradycyjnej czy klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej. Można ją umownie określić jako
kreującą pedagogikę resocjalizacyjną (Konopczyński, 2014, s. 77). Stała się nową
drogą dotarcia do świadomości i sfery emocjonalnej młodzieży nieprzystosowanej
społecznie. Twórcza resocjalizacja nie była wówczas alternatywą dla klasycznej
pedagogiki resocjalizacyjnej, a jedynie jej uzupełnieniem o nowe konteksty, pozwalając spojrzeć na nieprzystosowanych społecznie nieletnich z innej perspektywy.
Jej niewątpliwy walor to pomoc w kreowaniu odmiennych od dotychczasowych
losów nieletnich. W tej właśnie perspektywie, określanej jako perspektywa rozwoju
potencjałów lub perspektywa inicjowania nowych, wyższych poziomów funkcjonowania procesów twórczych, można dostrzec szansę dla tych wszystkich, którzy nie
potrafią odnaleźć własnej, akceptowanej społecznie drogi życiowej (Konopczyński,
2006, s. 25-26). W przestrzeni instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich pojawiły
się zatem działania, które stały się praktyczną formułą poszukiwań nowych treści
wychowawczych.
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W Polsce aktualnie funkcjonuje 95 młodzieżowych ośrodków wychowawczych
(stan na 15.09.2020), mogących pomieścić łącznie5 730 osób (dane Ośrodka
Rozwoju Edukacji). W MOW-ach przebywa młodzież niedostosowana społecznie
w wieku 12–18 lat, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wymagająca specjalistycznych oddziaływań i terapii, ujawniająca zaburzenia zachowania oraz emocji.
Nieletni są kierowani do tych instytucji na mocy prawomocnego postanowienia
sądu o zastosowaniu środka wychowawczego. Instytucje te pozostają w resorcie
Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. 2017, poz. 1606), które określa m.in.
podstawy prawne ich funkcjonowania. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są bardzo ciekawą i inspirującą przestrzenią badawczą, z uwagi na to, że funkcjonują
w praktyce na styku trzech resortów: poza Ministerstwem Edukacji Narodowej (w
każdym ośrodku funkcjonują różne typy szkół: podstawowa, średnia, branżowa)
to także Ministerstwo Sprawiedliwości (sąd wydaje postanowienia o zastosowaniu
środka wychowawczego) oraz Ministerstwo Polityki Społecznej (opieka, zapewnienie podstawowych potrzeb).
Pandemia Covid-19 i związane z nią konsekwencje w istotnym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych: krótkofalowo – tu i teraz, kiedy instytucje musiały szybko podejmować określone decyzje
w oparciu o rozporządzenia rządu, jak i długofalowo – konfrontując wypracowany
już model resocjalizacji otwartej z jej przeciwieństwem, czyli izolacją społeczną
i trzymaniem dystansu.
Prezentowany artykuł przygotowano w oparciu o badania ilościowe zrealizowane na grupie 202 wychowanków czterech losowo wybranych MOW-ów, z zastosowaniem kwestionariusza on-line, których głównym celem była analiza sytuacji
pandemii Covid-19 z perspektywy nieletnich, przebywających w tych instytucjach. Jako punkt wyjścia prezentowanej w dalszej części artykułu analizy, przyjęto deprywację określonych potrzeb psychologicznych wychowanków w sytuacji
pandemii, pojawiające się w konsekwencji trudności w codziennym ich funkcjonowaniu oraz zmiany w organizacji pracy instytucji. Wnioski z badania opracowano w oparciu o analizę statystyczną uzyskanych danych kwestionariuszowych
za pomocą testu chi-kwadrat oraz testu U Manna-Whitneya.
Badanie dotyczyło dwóch zasadniczych grup zmian jakich doświadczyli wychowankowie w związku z pandemią Covid-19: zmian w swoim samopoczuciu
i zachowaniu (zmian intrapersonalnych) oraz zmian w funkcjonowaniu instytucji
(zmian organizacyjnych oraz interpersonalnych).
Pandemia Covid-19 zmusiła instytucje resocjalizacyjne do tymczasowego, ponownego zamknięcia się na wpływy zewnętrzne, co daje możliwość naturalnego
porównania tych dwóch modeli pracy z wychowankami: resocjalizacji otwartej
i zamkniętej. Może to stać się źródłem zmian w funkcjonowaniu instytucji oraz
dalszych poszukiwań nowych rozwiązań w pracy z nieletnimi.
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Potrzeby psychospołeczne w okresie dorastania
Proces dojrzewania dokonuje się równolegle w trzech sferach: soma – polis –
psyche, zmiany pojawiające się w wyniku tego procesu są ze sobą ściśle powiązane. W pierwszym, wczesnym okresie adolescencji dominują zmiany o charakterze
biologicznym, w drugim zaś – zmiany psychiczne, związane m.in. ze sferą afektywno-motywacyjną i poznawczą, oraz – w konsekwencji tych przemian psychicznych – zmiany w relacjach społecznych (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016,
s. 246). Potrzeby psychospołeczne nieletnich pozostają w bezpośrednim związku
ze zmianami rozwojowymi, które są konieczne, aby dorastający przygotowali się
do wejścia w dorosłość. W procesie resocjalizacji nieletnich, w oparciu o indywidualną diagnozę wychowanków, planowane są i realizowane działania mające
na celu niwelowanie deficytów poznawczych, emocjonalnych i społecznych, co
jest nierozerwalnie związane ze wspieraniem ich rozwoju. Wychowankowie mają
możliwość poznania własnych zasobów, a także uczą się korzystania z zasobów
otoczenia, dokonują rozeznania w swoich słabych stronach oraz zagrożeniach zewnętrznych. W trakcie poszukiwania odpowiedzi na kluczowe w tej fazie rozwoju
pytania: kim jestem? co chcę i mogę robić w przyszłości? gdzie jest moje miejsce?,
nieletni potrzebują wsparcia kadry pedagogicznej oraz specjalistycznych, indywidualnie określonych oddziaływań. A. Maslow wskazuje na pięć zasadniczych potrzeb
człowieka. Są to: potrzeba bezpieczeństwa, samorealizacji, uznania, przynależności oraz najbardziej podstawowe potrzeby fizjologiczne (Hall, Lindzey, Cambell,
2006). Biografie podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych zdają
się świadczyć o tym, że potrzeby te nie były zaspakajane w odpowiednim stopniu
przez ich środowiska rodzinne. Ten aspekt funkcjonowania nieletnich zmienia się,
kiedy trafiają do instytucji, gdzie objęci są stałą opieką kadry MOW. Z perspektywy
celu badania, jak również przyjętej w założeniach teoretycznych koncepcji potrzeb
A. Maslowa, kluczowy jest kontakt wychowanków ze środowiskiem rodzinnym,
który jest realizowany poprzez systematyczne wyjazdy nieletnich do domów, jak
również odwiedziny bliskich im osób w ośrodku. W okresie pandemii Covid-19
działania te były niemożliwe lub bardzo ograniczone z uwagi na obowiązujący
reżim sanitarny. Interpretacja uzyskanych wyników wymaga wskazania w jaki sposób w procesie resocjalizacji nieletnich w MOW zaspakajane są potrzeby psychospołeczne wychowanków oraz jak wspiera się ich w realizacji zadań rozwojowych.

Aktywizacja potencjałów nieletnich w procesie ich rozwoju
Zmiana zachowania podopiecznych z anty- lub aspołecznego w prospołeczne
zazwyczaj nie jest spowodowana swobodnym rozwojem jednostki, lecz umożliwia
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ją proces resocjalizacji zaplanowany w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Nieletni mają trudności z opanowaniem typowych dla okresu adolescencji zadań rozwojowych, takich jak np. rozwój własnej tożsamości,
tworzenie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, rozwiązywanie konfliktów
i zdobywanie wiedzy szkolnej (Opora, 2009, s. 23). Proces resocjalizacji, jako kontinuum działań, umożliwia rozwój nieletnich, którzy ten proces mieli utrudniony
lub wręcz zablokowany. Aby mógł on zaistnieć muszą zostać spełnione określone
warunki, o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które pozostają względem
siebie w ścisłej zależności. Pierwsze–związane są z parametrami osobowo – tożsamościowymi wychowanków, drugie natomiast z analogicznymi parametrami osób
kierujących tym procesem oraz z obiektywnymi uwarunkowaniami administracyjno-infrastrukturalnymi. Zarówno pierwsze, jak i drugie warunki, decydują o efektach etapowych i końcowych procesu resocjalizacji. Można zatem stwierdzić, że
proces resocjalizacji jest zorganizowanym postępowaniem metodycznym zmierzającym do wykreowania nowych sposobów rozwiązywania problemów przez osoby
nieprzystosowane społecznie (Konopczyński, 2014, s. 93). Kluczową rolę odgrywa
w tym aspekcie środowisko społeczne oraz wzajemna „wymiana” między wychowankami a innymi członkami społeczeństwa, do której dochodzi poprzez różne
zajęcia i programy realizowane poza MOW, jak również poprzez współpracę na
wielu płaszczyznach, m.in. kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, edukacyjnej. Nie ma
wątpliwości, że fundament zmian w procesie resocjalizacji nieletnich tworzą relacje interpersonalne, które powstają między podopiecznymi a kadrą pedagogiczną,
ale także między rówieśnikami oraz innymi dorosłymi spoza instytucji. Relacje te
stają się kluczowym źródłem informacji wychowanków o sobie, swoim zachowaniu i oczekiwaniach innych wobec nich. Informacja zwrotna, jaka pojawia się po
zrealizowanych zadaniach, a zwłaszcza po tych wykonanych wspólnie z osobami
ze środowiska pozainstytucjonalnego, ma fundamentalne znaczenie dla kształtującej się osobowości nieletnich (struktury „ja”) (Feldman, 2018, s. 422-427).
Zatem, z perspektywy zadań rozwojowych okresu adolescencji, najważniejsze potrzeby psychospołeczne (takie jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa, ważności,
przynależności) wychowanków są zaspokajane poprzez kontakty interpersonalne.
Ewaluacyjny komponent „ja” czyli samoocena, rozwój motywacji osiągnięć, kształtowanie tożsamości oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania „kim jestem?” i „kim
chcę być?” – powstają w przestrzeni kontaktów międzyludzkich oraz poznania
społecznego (Shaffer & Kipp, 2012, s. 491-499).

Lockdown a funkcjonowanie psychospołeczne
W literaturze naukowej wskazuje się na liczne negatywne konsekwencje dla
zdrowia psychicznego osób pozostających w izolacji społecznej w czasie pandemii koronawirusa wywołującego Covid-19. Osoby doświadczające tzw. lockdownu
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częściej odczuwają symptomy depresyjne, zaburzenia lękowe (Benke i inni 2020),
czy myśli samobójcze (Armbruster, Klotzbücher, 2020). Problem jest poważny, zaś
badacze prognozują, że konsekwencją przedłużającej się pandemii i lockdownu będzie pogorszenie się poziomu funkcjonowania psychospołecznego oraz wzrost liczby samobójstw w skali całych społeczeństw (Gunnell i inni 2020; Klomek 2020;
Kavukcu, Akdeniz, 2020). Szczególnie narażone na pogorszenie stanu zdrowia
psychicznego są osoby aktualnie lub w przeszłości zmagające się z zaburzeniami
psychicznymi i/lub emocjonalnymi, a więc można się spodziewać, że problem ten
dotyczy również wychowanków MOW.
Sytuacja dzieci i młodzieży w trakcie pandemii koronawirusa jest specyficzna,
gdyż z jednej strony grupy te przechodzą Covid-19 zaskakująco łagodnie, natomiast z drugiej strony mogą one przenosić wirusa na dorosłych dla których stanowi on znacznie większe zagrożenie. Naturalna potrzeba aktywności i eksploracji
środowiska, jaka występuje w grupie adolescentów, została bardzo ograniczona.
Dzieci i młodzież muszą pozostawać w izolacji, w wyniku czego ponoszą znaczne
szkody w psychicznym funkcjonowaniu, ponadto ma to istotne znaczenie dla ich
kształtującej się osobowości (Green 2020).

Organizacja i przebieg badań
Główny problem badawczy sformułowano jako pytanie: Jak w wymiarze psychospołecznym funkcjonują nieletni przebywający w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych w okresie pandemii Covid-19? Określono następujące szczegółowe problemy badawcze:
1. Czy dziewczęta bardziej negatywnie odczuwają sytuację izolacji społecznej niż
chłopcy?
2. Do kogo z kadry wychowankowie zwracają się w związku z trudnościami
wynikającymi z pandemii Covid-19?
3. Od kogo najczęściej wychowankowie otrzymują wsparcie w tej trudnej sytuacji?
4. Co jest najbardziej uciążliwe dla wychowanków przebywających w MOW
w okresie pandemii?
5. Jakie działania podejmuje kadra MOW w celu zmniejszenia napięcia wynikającego z izolacji społecznej wychowanków?
6. Jakie negatywne zmiany zaszły w funkcjonowaniu psychospołecznym wychowanków MOW w czasie pandemii?
Uczestnicy badania: W badaniu wzięło udział 202 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z różnych stron Polski, w tym 88 chłopców
(43,6%) i 114 dziewcząt (56,4%). Średnia wieku uczestników wyniosła 15,86 lat
(SD = 1,36), mediana wieku 16 lat, zaś dominanta 17 lat. Najmłodsza osoba
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miała 12 lat, zaś najstarsza 18 lat. Średnia arytmetyczna długości pobytu respondentów w ośrodku wyniosła 13,72 miesiąca (SD = 11,16), mediana 12 miesięcy,
zaś dominanta 2 miesiące. Osoba z najkrótszym stażem w ośrodku przebywała od
miesiąca, zaś osoba najdłużej przebywająca 48 miesięcy.
Narzędzie badawcze: Zastosowanym narzędziem badawczym był autorski
kwestionariusz ankiety składający się z 19 pytań, w skład którego wchodziło 5
pytań dotyczących funkcjonowania psychospołecznego wychowanków (pytania nr
1, 9, 13, 14, 15), otrzymywanego wsparcia społecznego (pytania nr 2, 3, 4, 5, 10
i 12), uciążliwości związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu ośrodka (pytania
nr 6 i 16) oraz zmian w funkcjonowaniu ośrodku (pytania nr 7, 8 i 11), a także
3 pytań metryczkowych (pytania o płeć, wiek i długość pobytu w ośrodku). Pozycje kwestionariusza do wersji ostatecznej narzędzia zostały wybrane w oparciu
o wskazania 15 sędziów kompetentnych, spośród 30 proponowanych. Badania
zostały przeprowadzone on-line. Próba badawcza została dobrana w sposób
celowy, a więc nieprobabilistyczny, umożliwiający uwzględnienie w badaniu doświadczeń młodzieży w różnym wieku, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, osób
przebywających w ośrodku od niedawna, jak i osób przebywających w nim od
dłuższego czasu. Udział w badaniu był dobrowolny. Respondentom zagwarantowano anonimowość. Za udział w badaniu wychowankowie nie otrzymali żadnych
nagród finansowych czy pozafinansowych. Badane osoby zostały poinformowane
jaki jest cel badania.
Tabela 1. Aspekty funkcjonowania wychowanków MOW w czasie pandemii i odpowiadające
im wskaźniki zastosowane w autorskim kwestionariuszu
Aspekty:

Wskaźniki:
Samoocena własnej wiedzy na temat wirusa Covid-19 i aktualnej sytuacji w
kraju (pyt. 1)
Zaobserwowane u siebie dolegliwości związane z funkcjonowaniem psychicznym (pyt. 9)

Funkcjonowanie psychoTraktowanie możliwości wyjazdu na święta Bożego Narodzenia jako czynnika
społeczne wychowanków
motywujące do dobrego zachowania i pomagającego przetrwać epidemię
(pyt. 13)
Pogorszenie ocen szkolnych (pyt. 14)
Strach przed zakażeniem koronawirusem (własnej osoby lub najbliższych)
Rozmowy z wychowawcami/nauczycielami na temat sytuacji związanej z wirusem (pyt. 2)
Pracownicy ośrodka do których wychowanek może się zwrócić, gdy potrzebuje informacji na temat aktualnej sytuacji związanej z Covid-19? (pyt. 3)
Otrzymywanie wsparcia Otrzymywanie wsparcia (za pomocą rozmowy telefonicznej) ze strony rodziców/ bliskich/opiekunów (pyt. 4)
społecznego
Otrzymywanie wsparcia (za pomocą rozmowy telefonicznej) ze strony kolegów/koleżanek (pyt. 5)
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Uciążliwości związane z Uciążliwości odczuwane w związku z ograniczeniem lub brakiem wyjazdów do
ograniczeniami w funkcjo- domu rodzinnego (nr 6)
nowaniu ośrodka
Uciążliwość różnego rodzaju zmian wprowadzonych w ośrodku (nr 16)
Pojawienie się nowych zajęć w miejsce zajęć, które nie mogą się odbywać
(pyt. 7)
Zmiany w funkcjonowaniu Zmiany, które pojawiły się w ośrodku w wyniku sytuacji związanej z Covid-19
(pyt. 8)
ośrodka
Pojawienie się nowych nagród za dobre zachowanie (zamiast wyjazdów do
domu i przepustek) (pyt. 11)

źródło: opracowanie własne.

Analizy statystyczne. Grupy dziewcząt i chłopców zostały porównane pod
względem funkcjonowania psychospołecznego, otrzymywanego wsparcia społecznego, postrzegania poszczególnych ograniczeń w funkcjonowaniu ośrodka jako
uciążliwości oraz postrzeganych zmian wprowadzonych w ośrodku. Wykorzystano
do tego test chi-kwadrat (dla zmiennych dychotomicznych, ze skali nominalnej)
oraz test U Manna-Whitneya (dla zmiennych ze skali porządkowej). Ponadto, dla
wszystkich wyników testów statystycznych przedstawiono wielkości efektu: dla
testu chi-kwadrat jest to odpowiednio współczynnik fi, zaś dla testu U Manna-Whitneya jest to korelacja rangowo-dwuseryjna.

Wyniki badań
Uzyskane wyniki, w celu odpowiedniej ich prezentacji dla czytelników, zostały
przedstawione z podziałem na wskazane powyżej (tabela 1) aspekty funkcjonowania psychospołecznego nieletnich.

Funkcjonowanie psychospołeczne wychowanków
Badane osoby oceniają swoją wiedzę na temat koronawirusa i aktualnej sytuacji w kraju jako dobrą lub wręcz bardzo dobrą. Na pytanie: „Jak oceniasz swoją
wiedzę na temat wirusa Covid-19 i aktualnej sytuacji w kraju?” ponad połowa
badanych (110 osób; 54,5%) zaznaczyła odpowiedź „dobrze: wiem tyle, ile trzeba
moim zdaniem”, jedna czwarta (51 osób; 25,2%) zaznaczyła odpowiedź „bardzo
dobrze: dużo wiem na ten temat, oglądam TV, rozmawiam o tym”, zaś blisko co
piąty badany (40 osób; 19,8%) zaznaczył „nie jestem tym zupełnie zainteresowany/a”. Tylko jedna osoba (0,5%) oceniła swoją wiedzę skrajnie negatywnie,
zaznaczając odpowiedź „bardzo źle, nie rozumiem tego, co się dzieje i nie mam
z kim o tym porozmawiać” (wykres 1).
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Wykres 1
Źródło: opracowanie własne.

Badaną młodzież w trakcie realizowanych badań poproszono o wskazanie
tych problemów, które zaobserwowali u siebie w związku z pandemią Covid-19.
Najwięcej osób (89 respondentów; 44,1%) zaznaczyło odpowiedź „inni wychowankowie bardziej mnie denerwują”. Niewiele mniej osób wskazało, że czują
się ciągle zmęczeni (85 osób; 42,1%), są bardziej niespokojni (80 osób; 39,6%)
i mają problemy ze snem (79 osób; 39,1%). Respondenci zdecydowanie rzadziej
wskazywali na częstsze odczuwanie lęku (37; 18,3%), częstsze stosowanie agresji
słownej (37; 18,3%) i silniejsze odczuwanie poczucia głodu (35; 17,3%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywano na częstsze stosowanie agresji fizycznej (15
osób; 7,4%)(wykres 2).

Wykres 2
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie „Czy obawiasz się, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich zachoruje?”
ponad jedna trzecia badanych odpowiedziała przecząco, przy czym 15% (29 osób)
zaznaczyło, że zdecydowanie się nie boi, zaś 20% (41 osób), że raczej się nie boi.
Zbliżony odsetek badanych odczuwa strach przed zakażeniem koronawirusem, 18%
(36 osób) zdecydowanie boi się, zaś 16% (33 osoby) raczej się boi. Również blisko
jedna trzecia badanych zaznaczyła odpowiedź „Trudno powiedzieć” (wykres 3).
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Wykres 3
Źródło: opracowanie własne.

Otrzymywanie wsparcia społecznego
Na pytania „Do kogo w Ośrodku możesz się zwrócić jak potrzebujesz informacji na temat aktualnej sytuacji związanej z Covid-19?” respondenci zdecydowanie najczęściej wskazywali wychowawców (188 osób; 93,1%). Ponad dwukrotnie
rzadziej wskazywali na nauczycieli w szkole (93 osoby; 46,0%) i dyrektora MOW
(87 osób; 43,1%), pedagoga (56 osób; 27,7%) oraz psychologa (41 osób; 20,3%).
Najrzadziej wskazywali na pielęgniarkę (26 osób; 12,9%) oraz na pracownika socjalnego (21 osób; 10,4%)(wykres 4).

Wykres 4
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie: „Jaką najczęściej pomoc i wsparcie otrzymujesz w tej aktualnej
sytuacji?” respondenci zdecydowanie najczęściej zaznaczali, że jest to rozmowa
z wychowawcą (67,2%; 135 osób). Znacznie rzadziej badani zaznaczali odpowiedź
„Spotkanie z psychologiem” (8,0%; 16 osób), „Spotkanie z pedagogiem” (5,5%;
11 osób) oraz „Rozmowa z dyrektorem” (1%; 2 osoby). Niemal co piąty badany (18,4%; 37 osób) zaznaczył, że nie otrzymuje żadnego wsparcia (wykres 5).
438  (s. 429–450)

Funkcjonowanie psychospołeczne podopiecznych młodzieżowych ośrodków…

Wykres 5
Źródło: opracowanie własne.

Uciążliwości związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu ośrodka
Badanym zadano pytanie „Które zmiany w Ośrodku są dla Ciebie najbardziej
uciążliwe?” oraz przedstawiono listę potencjalnych uciążliwości. Zdecydowanie
najczęściej respondenci wskazywali na brak przepustek (71,8%; 145 osób) oraz na
brak odwiedzin (61,4%; 124 osób). Znacznie rzadziej wskazywano na konieczność
noszenia maseczek (20,3%; 41 osób), izolację od innych osób (13,4%; 27 osób)
i brak zajęć na zewnątrz (12,9%; 26 osób). Najrzadziej respondenci wskazywali
na konieczność częstego mycia rąk (5%; 10 osób) i brak możliwości podawania
ręki przy powitaniu (1%; 2 osoby)(wykres 6).

Wykres 6
Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w funkcjonowaniu ośrodka
Na pytanie: „Jakie zmiany pojawiły się w Ośrodku w wyniku sytuacji związanej z Covid-19?” respondenci mogli udzielić odpowiedzi zaznaczając maksymalnie
trzy możliwości spośród ośmiu przedstawionych im do wyboru. Wychowankowie
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najczęściej wskazywali, że więcej mają rozmów z wychowawcą (47,5%; 96 osób),
częściej oglądają filmy i TV (40,1%; 81 osób) oraz mają więcej czasu na odpoczynek (35,1%; 71 osób). Rzadziej wskazywali na możliwość spędzania większej ilości czasu na korzystaniu z telefonu (32,7%; 66 osób), częstszym korzystaniu z sali
gimnastycznej (26,2%; 53 osoby) i większej liczbie zajęć pozalekcyjnych i kółek
zainteresowań (17,8%; 36 osób). Najrzadziej wskazywano na spotkaniach z psychologiem (9,9%; 20 osób) oraz częstszym graniu w gry komputerowe (7,9%; 16
osób) (wykres 7).

Wykres 7
Źródło: opracowanie własne.

Test chi-kwadrat
Uzyskane dane ilościowe poddano analizie statystycznej. Przeprowadzono
test chi-kwadrat niezależności pomiędzy dwiema zmiennymi, aby zbadać związek
pomiędzy płcią a wskaźnikami funkcjonowania psychospołecznego i otrzymywania wsparcia społecznego. Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy płcią
a odczuwanym lękiem, χ2 (1, N = 37) = 11,191, p = 0,001. Wielkość efektu
wyniosła rφ = –0,24. Dziewczęta częściej od chłopców deklarowały odczuwanie
lęku. Wykazano istotne statystycznie związki pomiędzy:
1. płcią a odczuwanym silniejszym uczuciem głodu, χ2 (1, N = 35) = 4,651,
p = 0,031. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,15. Chłopcy częściej od dziewcząt
deklarowali odczuwanie silniejszego uczucia głodu.
2. płcią a drażliwością, χ2 (1, N = 89) = 9,480, p = 0,002. Wielkość efektu wyniosła rφ = –0,22. Dziewczęta częściej od chłopców deklarowały odczuwanie
zwiększonej drażliwości.
3. płcią a traktowaniem pracownika socjalnego jako osoby udzielającej informacji o Covid, χ2 (1, N = 21) = 8,172, p = 0,004. Wielkość efektu wyniosła
rφ= –0,20. Dziewczęta częściej od chłopców deklarowały, że w mogą się zgłosić do pracownika socjalnego, aby uzyskać aktualne informacje o Covid-19.
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4. płcią a otrzymywaniem wsparcia od wychowawcy, χ2 (1, N = 135) = 4,693,
p = 0,030. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,15. Chłopcy częściej od dziewcząt
deklarowali otrzymywanie wsparcia od wychowawcy.
5. pomiędzy płcią a postrzeganiem konieczności bardzo częstego mycia rąk jako
uciążliwości, χ2 (1, N = 10) = 5,681, p = 0,017. Wielkość efektu wyniosła
rφ = 0,17. Chłopcy częściej od dziewcząt postrzegali konieczność bardzo częstego mycia rąk jako uciążliwość.
6. płcią a postrzeganiem braku odwiedzin w ośrodku jako uciążliwości,
χ2 (1, N = 135) = 12,273, p = 0,000. Wielkość efektu wyniosła rφ = –0,25.
Dziewczęta częściej od chłopców deklarowały postrzeganie braku odwiedzin
w MOW jako uciążliwości.
7. płcią a postrzeganiem braku przepustek jako uciążliwości, χ2 (1, N = 145)
= 10,278, p = 0,001. Wielkość efektu wyniosła rφ = –0,23. Dziewczęta częściej od chłopców deklarowały postrzeganie braku przepustek w ośrodku jako
uciążliwość.
8. płcią a częstszym korzystaniem z telefonu, χ2 (1, N = 66) = 4,808,
p = 0,028. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,15. Chłopcy częściej od dziewcząt
deklarowali częstsze korzystanie z telefonu.
9. płcią a zwiększonym czasem przeznaczanym na odpoczynek, χ2 (1, N = 71)
= 8,956, p = 0,003. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,21. Chłopcy częściej
od dziewcząt deklarowali zwiększony czas przeznaczany na odpoczynek.
10. płcią a częstszym graniem w gry komputerowe, χ2 (1, N = 16) = 6,984,
p = 0,008. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,19. Chłopcy częściej od dziewcząt
deklarowali częstsze granie w gry komputerowe.
11. płcią a częstszym graniem w gry komputerowe, χ2 (1, N = 16) = 6,984,
p = 0,008. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,19. Chłopcy częściej od dziewcząt
deklarowali częstsze granie w gry komputerowe.
12. płcią a częstszym graniem korzystaniem z sali gimnastycznej, χ2 (1, N = 53)
= 23,132, p = 0,000. Wielkość efektu wyniosła rφ = 0,34. Chłopcy częściej
od dziewcząt deklarowali częstsze korzystanie z sali gimnastycznej (tabela 2).
Tabela 2. Porównanie dziewcząt i chłopców pod względem funkcjonowania psychospołecznego, otrzymywanego wsparcia, postrzegania poszczególnych elementów restrykcji
sanitarnych jako uciążliwości oraz postrzeganych zmian, które zostały wprowadzone
w MOW
Ogółem

Dziewczęta

Chłopcy

N (%)

N (%)

N (%)

Chi-kwadrat
(df = 1)

Wsp. fi

p

Niepokój

80 (39,6%)

42 (36,8%)

38 (43,2%)

0,835

0,06

0,361

Lęk

37 (18,3%)

30 (26,3%)

7 (8%)

11,191

–0,24

0,001

Agresja fizyczna

15 (7,4%)

8 (7%)

7 (8%)

0,063

0,02

0,801

Agresja słowna

37 (18,3%)

19 (16,7%)

18 (20,5%)

0,476

0,05

0,490

Zmienna
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Zmienna

Ogółem

Dziewczęta

Chłopcy

N (%)

N (%)

N (%)

Chi-kwadrat
(df = 1)

Wsp. fi

p

Sen

79 (39,1%)

45 (39,5%)

34 (38,6%)

0,015

–0,01

0,904

Głód

35 (17,3%)

14 (12,3%)

21 (23,9%)

4,651

0,15

0,031

Zmęczenie

85 (42,1%)

53 (46,5%)

32 (36,4%)

2,090

–0,10

0,148

Drażliwość

89 (44,1%)

61 (53,5%)

28 (31,8%)

9,480

–0,22

0,002

Wychowawca - OUIoC

188
(93,1%)

105 (92,1%)

83 (94,3%)

0,377

0,04

0,539

Nauczyciel - OUIoC

93 (46%)

46 (40,4%)

47 (53,4%)

3,409

0,13

0,065

Dyrektor MOW – OUIoC

87 (43,1%)

43 (37,7%)

44 (50%)

3,055

0,12

0,081

Psycholog – OUIoC

41 (20,3%)

21 (18,4%)

20 (22,7%)

0,569

0,05

0,451

Pedagog - OUIoC

56 (27,7%)

30 (26,3%)

26 (29,5%)

0,259

0,04

0,611

Pracownik socjalny –
21 (10,4%)
OUIoC

18 (15,8%)

3 (3,4%)

8,172

–0,20

0,004

26 (12,9%)

16 (14%)

10 (11,4%)

0,316

–0,04

0,574

135
(66,8%)

69 (60,5%)

66 (75%)

4,693

0,15

0,030

Wsparcie od psychologa*

16 (7,9%)

12 (10,5%)

4 (4,5%)

2,436

–0,11

0,119

Wsparcie od pedagoga*

11 (5,4%)

7 (6,1%)

4 (4,5%)

0,245

–0,04

0,620

2 (1%)

2 (1,8%)

0 (0%)

1,559

–0,09

0,212

23 (20,2%)

14 (15,9%)

0,604

–0,06

0,437

2 (1,8%)

8 (9,1%)

5,681

0,17

0,017

Uciążliwość noszenia ma41 (20,3%)
seczek*

21 (18,4%)

20 (22,7%)

0,569

0,05

0,451

Uciążliwość izolacji*

27 (13,4%)

14 (12,3%)

13 (14,8%)

0,266

0,04

0,606

Uciążliwość braku podawania ręki*

2 (1%)

0 (0%)

2 (2,3%)

2,617

0,11

0,106

Uciążliwość braku odwiedzin*

124
(61,4%)

82 (71,9%)

42 (47,7%)

12,273

–0,25

0,000

Uciążliwość braku przepustek*

145
(71,8%)

92 (80,7%)

53 (60,2%)

10,278

–0,23

0,001

Uciążliwość braku zajęć na
26 (12,9%)
zewnątrz*

11 (9,6%)

15 (17%)

2,423

0,11

0,120

Częstsze korzystanie z tele66 (32,7%)
fonu*

30 (26,3%)

36 (40,9%)

4,808

0,15

0,028

Więcej czasu na odpoczy71 (35,1%)
nek*

30 (26,3%)

41 (46,6%)

8,956

0,21

0,003

Pielęgniarka - OUIoC
Wsparcie od wychowawcy*

Wsparcie od dyrektora
MOW*

Nie otrzymuję żadnego
37 (18,3%)
wsparcia*
Uciążliwość mycia rąk*
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Ogółem

Dziewczęta

Chłopcy

N (%)

N (%)

N (%)

Chi-kwadrat
(df = 1)

Wsp. fi

p

Więcej zajęć pozalekcyjnych
36 (17,8%)
i kółek zainteresowań*

24 (21,1%)

12 (13,6%)

1,865

–0,10

0,172

Częstsze oglądanie filmów
81 (40,1%)
i TV *

50 (43,9%)

31 (35,2%)

1,541

–0,09

0,215

4 (3,5%)

12 (13,6%)

6,984

0,19

0,008

Częstsze korzystanie z sali
53 (26,2%)
gimnastycznej*

15 (13,2%)

38 (43,2%)

23,132

0,34

0,000

Więcej rozmów z wycho96 (47,5%)
wawcą*

55 (48,2%)

41 (46,6%)

0,055

–0,02

0,815

Więcej spotkań z psychologiem*

10 (8,8%)

10 (11,4%)

0,374

0,04

0,541

Zmienna

Częstsze granie w gry komputerowe*

16 (7,9%)

20 (9,9%)

Źródło: opracowanie własne.

Test U Manna-Whitneya
Grupy dziewcząt i chłopców zostały porównane pod względem funkcjonowania psychospołecznego. Zastosowano test U Manna-Whitneya. Pod względem
strachu przed Covid-19 dziewczęta (mediana = 3; średnia ranga = 112,45)
miały wyższe wyniki niż chłopcy (mediana = 3; średnia ranga = 87,31). Wartość U Manna-Whitneya była istotna statystycznie U = 3767,50 (Z = –3,11),
p = 0,002. Wielkość efektu wyniosła rrb = –0,22.
Test U Manna-Whitneya zastosowano również, aby porównać dziewczęta
i chłopców pod względem różnic w otrzymywanym wsparciu społecznym. Chłopcy (mediana = 4; średnia ranga = 115,20) częściej od dziewczyn (mediana = 4;
średnia ranga = 90,17) deklarowali, że wychowawcy/nauczyciele rozmawiają z nimi o Covid. Wartość U Manna-Whitneya była istotna statystycznie
U = 3724,00 (Z = –3,29), p = 0,001. Wielkość efektu wyniosła rrb = 0,23.
Chłopcy (mediana = 4; średnia ranga = 113,15) częściej od dziewcząt (mediana = 3; średnia ranga = 92,51) deklarowali, że otrzymują wsparcie kolegów/
koleżanek. Wartość U Manna-Whitneya była istotna statystycznie U = 3991,00
(Z = –2,56), p = 0,010. Wielkość efektu wyniosła rrb = 0,18.
Chłopcy (mediana = 4; średnia ranga = 120,51) częściej od dziewczyn (mediana = 3; średnia ranga = 86,82) twierdzili, że ich grupa stała się bardziej zintegrowana w czasie pandemii. Wartość U Manna-Whitneya była istotna statystycznie
U = 3343,00 (Z = –4,19), p = 0,000 (tabela 1). Wielkość efektu wyniosła
rrb = 0,34.
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Chłopcy (mediana = 3; średnia ranga = 111,89) częściej od dziewczyn (mediana = 3; średnia ranga = 92,52) deklarowali, że w MOW pojawiły się nowe nagrody. Wartość U Manna-Whitneya była istotna statystycznie U = 4014,00
(Z = –2,420), p = 0,016. Wielkość efektu wyniosła rrb = 0,17 (tabela 3).
Tabela 3. Porównanie dziewcząt i chłopców pod względem funkcjonowania psychospołecznego oraz otrzymywanego wsparcia społecznego
Dziewczyny

Chłopcy
U

Z

rrb

p

0,09

0,235

100,32

4912,50 –0,304 –0,02

0,761

2,00

101,47

5013,00 –0,008 –0,001 0,994

88

3,00

87,31

3767,50 –3,112 –0,22

0,002

90,17

87

4,00

115,20

3724,00 –3,288

0,23

0,001

4,00

96,29

88

5,00

108,25

4422,00 –1,547

0,11

0,122

114

3,00

92,51

88

4,00

113,15

3991,00 –2,563

0,18

0,010

92

2,50

68,72

71

3,00

99,21

2044,00 –4,322

0,34

0,000

Uciążliwość ograniczenia wyjazdów 114
do domu

5,00

106,12

88

5,00

95,52

4489,50 –1,488 –0,11

0,137

Pojawienie się
nowych zajęć w 114
MOW

4,00

103,64

88

3,00

98,73

4772,00 –0,617 –0,04

0,537

Pojawienie się nowych nagród w 113
MOW

3,00

92,52

88

3,00

111,89

4014,00 –2,420

0,016

N

Mdn

Średnia
ranga

N

Mdn

Średnia
ranga

OWW

96

4,00

78,56

66

4,00

85,77

2886,00 –1,187

Wyjazd

114

5,00

102,41

88

5,00

Pogorszenie ocen

114

2,00

101,53

88

Strach przed Covid 114

3,00

112,45

Rozmowy o Covid

114

4,00

Wsparcie doro114
słych
Wsparcie kolegów
Integracja grupy

Zmienna

0,17

Adnotacja. OWW – Ocena własnej wiedzy na temat sytuacji związanej z pandemią (1 – Bardzo źle, 2 – Źle,
3 – Dobrze, 4 – Bardzo dobrze), Wyjazd – Możliwość wyjazdu na święta jako czynnik motywujący, Pogor
ocen – Pogorszenie ocen (1 – Zdecydowanie nie, 2 – Raczej nie, 3 – Raczej tak, 4 – Zdecydowanie tak),
Strach – Strach przed zakażeniem Covid (siebie lub kogoś z bliskich)(1 – Zdecydowanie nie, 2 – Raczej
nie, 3 – Trudno powiedzieć, 4 – Raczej tak, 5 – Zdecydowanie tak), Rozmowy o Covid – Rozmawianie z
wychowawcami/nauczycielami na temat sytuacji związanej z wirusem (1 – Nie, 2 – Raczej nie, 3 – Nie
mam zdania, trudno mi to określić, 4 – Raczej tak, 5 - Tak), OUIoC – Osoby udzielające informacji o Covid (0 – Nie, 1 – Tak), Wsparcie dorosłych – Otrzymywanie wsparcia od najbliższych dorosłych (rodziców,
opiekunów)(1 – Nie, 2 – Raczej nie, 3 – Trudno mi powiedzieć, 4 – Raczej tak, 5 – Zdecydowanie tak),
Wsparcie kolegów – Otrzymywanie wsparcia od kolegów/koleżanek (1- Nie, 2 – Raczej nie, 3 – Trudno mi
powiedzieć, 4 – Raczej tak, 5 – Zdecydowanie tak), Wsparcie od wychowawcy – Otrzymywanie wsparcia
i/lub pomocy od wychowawcy (0 – Nie, 1 - Tak), Wsparcie od psychologa – Otrzymywanie wsparcia i/
lub pomocy od psychologa (0 – Nie, 1 - Tak), Integracja grupy – Lepsze zintegrowanie grupy w czasie
pandemii (1 – Zdecydowanie nie, 2 – Raczej nie, 3 – Raczej tak, 4 – Tak)

źródło: opracowanie własne.

444  (s. 429–450)

Funkcjonowanie psychospołeczne podopiecznych młodzieżowych ośrodków…

Wnioski z badań
Wszyscy badani wychowankowie MOW zaobserwowali u siebie przynajmniej
jeden objaw gorszego funkcjonowania psychospołecznego, który wiążą z sytuacją
pandemii. Niepokoić może zwłaszcza wysoki odsetek osób zgłaszających zwiększoną drażliwość (44,1%), ciągłe poczucie zmęczenia (42,1%), niespokojność (39,6%)
oraz problemy ze snem (39,1%). Dolegliwości te mogą świadczyć o potencjalnym
zagrożeniu wychowanków rozwojem zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Na podstawie wyników badania można sformułować wniosek, że sytuacja
izolacji społecznej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
oddziałuje na dziewczęta bardziej negatywnie niż na chłopców. Częściej od
chłopców deklarują one odczuwanie lęku oraz drażliwości, strachu przed zakażeniem (siebie lub kogoś z bliskich osób) wirusem wywołującym Covid-19. Chłopcy
z kolei częściej deklarują odczuwanie silniejszego niż dotychczas głodu. Jednak
zwiększenie apetytu niekoniecznie musi być objawem większego odczuwanego
stresu, ponieważ chłopcy częściej też deklarowali korzystanie w czasie pandemii
z sali gimnastycznej/siłowni. W związku z tym silniejsze uczucie głodu może być
– przynajmniej u niektórych chłopców - konsekwencją wzmożonego wysiłku fizycznego, a nie skłonności do kompulsywnego objadania się i nie ma tym samym
podłoża psychicznego.
Chłopcy częściej od dziewcząt deklarowali otrzymywanie wsparcia społecznego, wskazując, na to że: wychowawcy rozmawiają z nimi o sytuacji związanej
z Covid, otrzymują wsparcie kolegów/koleżanek oraz od wychowawców. Częściej
też deklarowali, że ich grupa stała się bardziej zintegrowana w czasie pandemii.
Dziewczęta jedynie deklarowały, że ws. informacji o Covid mogą się zgłosić do
pracownika socjalnego, co może wynikać z indywidualnych uwarunkowań danej
instytucji.
Wychowankowie MOW zdecydowanie najczęściej po informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z Covid-19 zgłaszali się do wychowawców (188 osób;
93,1%), rzadziej do nauczycieli i dyrektorów ośrodka. Świadczy to niewątpliwie
o szczególnej roli wychowawcy w życiu młodzieży przebywającej w tego typu
ośrodkach. Wychowawca jest osobą, która zdecydowanie najwięcej czasu spędza
z wychowankami w bezpośrednim kontakcie, wspólne działania tworzą fundament relacji interpersonalnej między wychowywanym a kadrą, co sprzyja osiąganiu trwałych zmian w zachowaniu podopiecznych.
W czasie pandemii wychowankowie MOW najczęściej otrzymywali wsparcie
społeczne od najbliższych dorosłych (rodziców, bliskich, opiekunów; 146 osób)
oraz wychowawców (135 osób), rzadziej zaś od kolegów/koleżanek (115 osób).
Wsparcie otrzymywane od psychologów, pedagogów czy dyrektorów MOW jest
marginalne (odpowiednio 16, 11 oraz dwie osoby spośród 202 wychowanków).
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To ważny wniosek, wskazujący na potrzebę zmian w organizacji działań specjalistycznych w MOW. Niepokoić może to, że aż 37 osób uważa, że nie otrzymuje
żadnego wsparcia ze strony pracowników MOW. Uzasadnieniem w tym przypadku, może być określony system przekonań nieletnich niedostosowanych społecznie,
który odgrywa kluczową rolę w dokonywanej przez nich interpretacji otaczającej
rzeczywistości oraz zachodzących w niej zdarzeń (Siemionow, 2016).
Dla wychowanków przebywających w MOW zdecydowanie najbardziej uciążliwy jest brak przepustek i brak odwiedzin. Znacznie rzadziej wskazywano na
konieczność noszenia maseczki, izolację społeczną, brak zajęć na zewnątrz, konieczność bardzo częstego mycia rąk i brak możliwości podawania ręki przy powitaniu.
Kadra MOW dąży do zmniejszenia napięcia wychowanków w czasie lockdownu poprzez liczne rozmowy o sytuacji związanej z wirusem, stały kontakt
z wychowawcą, zwiększenia niektórych aktywności i zajęć, wprowadzenie nowych
nagród i nowych zajęć w ośrodku.
W związku z tym, że w czasie tzw. lockdownu MOW-y stały się ośrodkami zamkniętymi, odizolowanymi od świata zewnętrznego, tymczasowo
przestały one realizować model resocjalizacji otwartej. Jest to sytuacja przypominająca eksperyment naturalny, w której MOW-y stały się ponownie (jak miało
to miejsce przed kilkoma dekadami) instytucjami zamkniętymi na wpływy otoczenia społecznego. Sytuacja ta dla badaczy społecznych może być źródłem interesujących obserwacji i przemyśleń, natomiast dla podopiecznych tych instytucji
może stanowić źródło istotnych dla ich rozwoju psychospołecznego konsekwencji,
zaprzepaszczoną szansę życiową na osiągnięcie pożądanych rezultatów procesu
resocjalizacyjnego. Aktualnie, nie sposób przewidzieć jakie będą długoterminowe
skutki lockdownu dla zdrowia psychicznego i funkcjonowania psychospołecznego
młodzieży. Niewykluczone, że dla przynajmniej części z tych młodych ludzi, którzy
jeszcze przez pandemią byli w trudnej sytuacji życiowej, okres wymuszonej izolacji
społecznej, długotrwały strach przed zakażeniem oraz utrudniony przez restrykcje
sanitarne proces resocjalizacji mogą mieć negatywny wpływ na ich proces wejścia
w dorosłe życie oraz na ich ścieżkę rozwoju.

Dyskusja
Na tym etapie badań, nie można w pełni wyjaśnić, dlaczego dziewczęta niedostosowane społecznie gorzej znoszą izolację społeczną związaną z lockdownem
i dlaczego bardziej boją się zakażenia koronawirusem. Warto zaznaczyć, że badacze z innych krajów także zwracają uwagę na to, że kobiety odczuwają silniejsze obawy związane z zakażeniem wirusem wywołującym Covid-19 od mężczyzn
(Giordani i inni 2020). Przypuszcza się, że kobiety generalnie bardziej obawiają
się śmierci i częściej doświadczają lęku, są grupą nieuprzywilejowaną w społe446  (s. 429–450)
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czeństwie i w związku z tym (podobnie jak np. mniejszości etniczne lub najubożsi) różnego rodzaju kryzysy społeczne mogą mieć na nie bardziej destrukcyjny
wpływ niż na mężczyzn. Kobiety wreszcie jako matki najmocniej czują się związane z własnymi dziećmi i obawiają się o ich bezpieczeństwo i przyszłość.
To, co wydaje się istotne to kwestia wpływu mediów na odczuwane przez
kobiety zagrożenie związane z pandemią. Nie sposób rozważać psychologicznych
konsekwencji epidemii koronawirusa bez wspomnienia roli mediów w tym kryzysie zdrowotnym. Epidemia ta jest zapośredniczona przez media, zarówno te
tradycyjne, jak i internetowe. Stanowią one, dla większości ludzi, główne źródło
wiedzy na temat zaistniałej sytuacji. Tymczasem badacze z innych krajów zwracają uwagę na ich wyjątkowo niekorzystny wpływ. Jak wskazują japońscy badacze, oglądanie telewizji i korzystanie z mediów elektronicznych jest pozytywnie
związane z odczuwanym strachem i niepokojem związanym z Covid-19 (Sasaki
i inni 2020). Do podobnych wniosków doszli również badacze z Niemiec (Bendau
i inni 2020) i Czech (Trnka, Lorencova, 2020). Przy czym, ci ostatni, pisali wręcz
o „traumatyzacji” czeskiego społeczeństwa, zwłaszcza zaś najstarszych obywateli, będącej konsekwencją wyjątkowo negatywnego, nad wyraz pesymistycznego
przekazu medialnego (Trnka, Lorencova, 2020). Już wiele lat przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa socjolodzy, m.in. Frank Furedi czy Barry Glassner,
zwracali uwagę na wytwarzaną przez media masowe tzw. „kulturę strachu”, na
nieustanne tworzenie atmosfery zagrożeń przed którymi społeczeństwo musi być
wciąż ostrzegane, a także ewidentne manipulowanie emocjami odbiorców (Furedi
2006; Glassner 2010; w dziedzinie pedagogiki pojęciem kultury strachu posługuję
się m.in. H. A. Giroux 2003).
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, że zdaniem wielu badaczy
kobiety są bardziej podatne na destrukcyjne wpływy mediów i kultury masowej.
Jak wykazali J. B. Houston, M. L. Spialek i J. First (2018), kobiety częściej konsumują przekazy medialne dotyczące różnego rodzaju katastrof (zarówno tych
naturalnych, jak np. powodzie, tornada, trzęsienia ziemi, jak i wywołanych przez
człowieka), a oprócz tego bardziej od mężczyzn odczuwają negatywne konsekwencje psychiczne tych przekazów medialnych. Od lat uczeni i lekarze zwracają
uwagę również na rolę mediów jako czynnika ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania (problemu, którzy dotyczy głównie kobiet)(Harrison, Cantor, 1997; Derenne,
& Beresin, 2006), a także zaburzeń postrzegania własnego ciała przez kobiety
(Grabe, Ward, Hyde, 2008). Jeśli przyjmiemy, że kobiety są bardziej podatne na
przekazy medialne (a wiele na to wskazuje), to można zaryzykować stwierdzeniem, że silniejszy strach kobiet przed Covid-19 wynika z ich większego zaufania
wobec informacji prezentowanych przez media oraz z potrzeby poszukiwania tych
informacji. Przedstawione w artykule badania oraz ich wyniki wymagają kontynuacji i dalszych analiz, uzyskana tą drogą wiedza może stać się źródłem wielu
praktycznych implikacji, a tym samym modyfikacji procesu resocjalizacji nieletnich
w środowisku instytucjonalnym.
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Abstract: The psychosocial functioning of juveniles from youth
educational centres (YECs) during the Covid-19 pandemic
After almost a year of the pandemic situation, it is obvious that Covid-19 has changed our
lives in all aspects, and one of them is the social rehabilitation process in Youth Educational
Centres. In this new reality, these institutions have to find out how to deal with the challenges and how to respond to new problems and demanding tasks. The starting point for the
present study is analysing the pupils’ point of view. What has been changing in these institutions because of Covid-19 and what should be changed in the future? YECs have been
cooperating with other schools and organizations but it has been changed by the pandemic.
The quantitative on-line survey was conducted with 202 participants: boys and girls from four
YECs located in different parts of Poland. The main research question is as follows: How do
pupils from YECs cope with the Covid-19 situation and its consequences? According to the
results it can be concluded that the situation of social isolation has had a negative impact on
the participants. They highlighted at least one negative aspect of this situation. Undoubtedly,
that the social isolation affected their performance in a negative way, which is also crusial
for the process of their psychological development. The process of data analysis has allowed
the authors to arrive at some conclusions, the most important one being that generally girls
perceive the pandemic situation as a biger threat than boys do. The presented research can
be the starting point for the further research projects.
Key words: youth educational center, social rehabilitation process, juveniles, psychosocial
functioning, Covid-19.
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Szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne
– idea a rzeczywistość
Abstrakt: W publicznych szkołach w Polsce przyjmowane są corocznie programy wychowawczo-profilaktyczne, zawierające opis działań wychowawczych (skierowanych do uczniów)
oraz działań o charakterze profilaktycznym (skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców).
Programy te – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – uchwalane są wspólnie przez rady pedagogiczne oraz rady rodziców. W artykule zostały scharakteryzowane najważniejsze problemy
z realizacją tych zapisów ustawowych w praktyce szkolnej, a także propozycje, w jaki sposób
mogą być one systemowo rozwiązane.
Słowa kluczowe: program wychowawczo-profilaktyczny, rada pedagogiczna, rada rodziców, szkoła.

Wprowadzenie
Stwierdzenie, że szkoła ma zadania nie tylko edukacyjne, jest truizmem. Już
w pierwszym artykule ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) wymienionych zostało ponad 24 różnorodnych zadań systemu oświaty, między innymi:
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…)
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; (…)
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12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
uczniów w życiu społecznym; (…)
15a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; (…)
20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

Mimo tych zapisów ustawowych, działania inne niż edukacyjne (np. wychowawcze, profilaktyczne) nie stanowią w rzeczywistości istoty działania szkoły,
można zetknąć się nawet z poglądem, że szkoła uchyla się od nich (Łakomski
2015, s. 41–42). Jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji były obowiązujące
w szkołach od 2002 r. programy profilaktyki. Po dwunastu latach od ich wprowadzenia Joanna Waszczuk pisała: „Narzucone z góry programy profilaktyki nie
dają wymiernych efektów, co pokazują liczne wyniki badań…” (Waszczuk 2014,
s. 123). Wskazane przez autorkę badania (Ostaszewski 2002; Świątkiewicz 2002;
Szpringer 2004; Cisowski 2006), a także późniejsze raporty (Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii 2016; NIK 2016) potwierdzały prawdziwość tej tezy.
Wraz z reformą edukacji w roku 2017 programy profilaktyczne oraz funkcjonujące w szkole także programy wychowawcze połączono w jeden program
wychowawczo-profilaktyczny, uchwalany wspólnie przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
W artykule zostały zestawione dwa obrazy: zapisanej w Prawie oświatowym
oraz poradnikach idei programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wynikającego z doświadczeń autora, w tym z prowadzonych badań, opisu rzeczywistości, dotyczącego w szczególności przygotowywania oraz procesu uchwalania tych
programów.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – idea
Treści oraz sposób tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych zostały określone w ustawie Prawo oświatowe. W artykule 26 tej ustawy znajduje
się opis, czym jest ten program:
Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują
program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
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2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo
upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

Warto zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie wynikające z powyższego zapisu. Po pierwsze –program profilaktyczny jest w istocie połączeniem istniejących
przed rokiem 2017 dwóch odrębnych programów: wychowawczego (to „treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów”) oraz profilaktycznego (to „treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców”). Jednak połączenie w jeden program jest nie
tylko zabiegiem formalnym, należy bowiem zwrócić uwagę, że może przynieść
pozytywny skutek w postaci lepszej integracji działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole – wymaga jednak „jednoznacznego i pełnego zrozumienia,
czym są wychowanie oraz profilaktyka, a także świadomości zachodzącej między
nimi relacji” (Gaś, Poleszak 2017, s. 7). Po drugie – program ma być tworzony
na podstawie diagnozy sytuacji, a ponieważ ma to być uchwalany we wrześniu
każdego roku, należy więc rozumieć, że elementem tej diagnozy powinna być coroczna ewaluacja wcześniej uchwalonego i realizowanego programu.
Mimo tego dość skrótowego opisu ustawowego w praktyce postuluje się czy
wręcz wymaga dość rozbudowanej struktury dokumentu, czego dowodem może
być poradnik opublikowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a więc jednostkę
podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki, w którym czytamy, że program wychowawczo-profilaktyczny powinien się składać z 16 części (Wieczorek 2018, s. 9):
1. Preambuła.
2. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.
3. Wartości wybranie przez społeczność szkolną.
4. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym.
5. Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole
i placówce.
6. Akty prawne.
7. Wizja szkoły i placówki.
8. Misja szkoły i placówki.
9. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.
10. Sylwetka absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent?
11. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły i placówki.
12. Ceremoniał i tradycje szkolne.
13. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach.
14. Ewaluacja.
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15. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.
16. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i placówce.
Efekt odgórnego narzucania sposobu przygotowania i zawartości programu
wychowawczo-profilaktycznego wzmacniają także inne opracowania Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz teksty w prasie fachowej dla dyrektorów szkół, szczegółowo
odnoszące się do różnych aspektów konstruowania programów, np. do: wartości
istotnych w wychowaniu (Chałas 2017), kwestii diagnozy sytuacji (Borowik 2018)
czy ewaluacji programów (Gaś, Poleszak 2017; Niepokólczycka-Gac 2018).
Sposób uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego określa artykuł
84 Prawa oświatowego:
Art. 84. (…)
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; (…)
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Jak widać z wyżej przywołanych zapisów ustawowych, istotne znaczenie
w procesie przygotowywania i uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego ma – obok rady pedagogicznej – rada rodziców. Warto więc w tym miejscu
zwrócić uwagę na to, czym ona jest, ponieważ ma to znaczenie dla dalszych analiz dotyczących problemów związanych z praktyką funkcjonowania programów.
Rada rodziców to reprezentacja rodziców uczniów danej szkoły. Składa się
z reprezentantów rad rodziców oddziałowych (klasowych, zwanych często „trójką
klasową”), zatem jej wielkość zależy bezpośrednio od liczby klas w szkole – ile
jest klas, tylu członków ogólnoszkolnej rady rodziców. Należy w tym miejscu zastrzec, że są placówki, w których w ogóle się nie tworzy rad rodziców lub tworzy
je w inny sposób (por. Całek 2018) – te jednak tutaj pomijam, ponieważ jest ich
niewiele, a powyższe zasady tworzenia rad rodziców dotyczą niemal wszystkich,
„zwykłych” szkół publicznych.
Rada rodziców ma liczne kompetencje wynikające z ustaw i rozporządzeń.
Jednak jedynie trzy z nich dotyczą sytuacji, kiedy działanie rady rodziców jest
niezbędne, czyli gdy dyrektor szkoły nie może bez rady rodziców wykonać swoich zadań. Są to:
— wspólne z radą pedagogiczną uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego)
— wiążące opiniowanie działania na terenie szkoły organizacji pozarządowych
(art. 86 Prawa oświatowego)
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— wyrażenie zgody na wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów stroju jednolitego, czyli tzw. mundurków (art. 100 Prawa oświatowego).
Ponadto rada rodziców ma szereg innych kompetencji, na przykład:
— uchwalanie swojego regulaminu (art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 6 Prawa oświatowego)
— możliwość gromadzenia funduszy, w szczególności z dobrowolnych składek
rodziców, i przechowywania ich na odrębnym rachunku bankowym (art. 84
ust. 6 i 7 Prawa oświatowego)
— opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa oświatowego)
— opiniowanie projektu planu finansowego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 3 Prawa
oświatowego)
— opiniowanie eksperymentów pedagogicznych (art. 45, ust. 9 i ust. 11 pkt 2;
art. 70 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego)
— opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 109 ust. 3 Prawa oświatowego)
— wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 81 ust. 13 Prawa oświatowego)
— udział w powoływaniu dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14, pkt 2 lit. b oraz art.
63, ust. 17 pkt 2 Prawa oświatowego)
— wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a Karty nauczyciela)
— konsultowanie wprowadzenia na terenie szkoły monitoringu (art. 108a ust 1
Prawa oświatowego)
— możliwość występowania z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły do: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego)
— możliwość współpracy z innymi radami rodziców (art. 83 ust. 5 Prawa oświatowego).

Kwestie metodologiczne
W dalszej części wykorzystuję dwojakiego rodzaju dane: ilościowe, które
pozwalają określić skalę obserwowanych zjawisk, oraz jakościowe, pomagające
opisać i zrozumieć istotę problemów związanych z programami wychowawczo-profilaktycznymi.
Badania ilościowe, z których wyników korzystam, to:
— Badanie „Rada rodziców w roku szkolnym 2018/2019”, realizowane w dniach
7–30 czerwca 2019 r., skierowane do rodziców, którzy w roku szkolnym
2018/2019 byli członkami rad rodziców (CAWI, N=220). Jedno z pytań dotyczyło kompetencji, z których korzystała rada rodziców w kończącym się
roku szkolnym – można było zaznaczyć w nim wiele odpowiedzi, w tym tę
dotyczącą uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
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— Badanie „Nowa rada rodziców 2019/2020”, realizowane w dniach 10–24
października 2019 r., w którym wzięli udział rodzice wybrani we wrześniu
2019 r. do rad rodziców na rok szkolny 2019/2020 (CAWI, N=720). W tym
badaniu, realizowanym półtora miesiąca od rozpoczęcia nowego roku szkolnego, respondenci byli pytani o wykorzystane przez radę rodziców kompetencje,
zatem także o uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego. Ale ze
względu na fakt, że ten program musiał (zgodnie z Prawem oświatowym) być
uchwalony do 1 października, skorzystano także z faktu, że było to działanie
dość „świeże” i zadano szczegółowe pytania dotyczące sposobu przygotowania, a następnie uzgadniania treści programu, sposobu uchwalania programu
oraz terminu jego uchwalenia.
W części przedstawiającej problemy związane z przygotowywaniem i uchwalaniem szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych korzystam z trzynastoletnich doświadczeń w prowadzeniu projektów w środowisku szkolnym (dla
rodziców, rad rodziców, dyrekcji szkół), realizowanych w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych, w szczególności:
— projektu „Rodzic zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole, przedszkolu mojego dziecka”, prowadzonego w latach 2010–2011, który był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
— projektu „Aktywni rodzice – od rady do stowarzyszenia”, realizowanego w latach 2013–2014, który był współfinansowany z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy (w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej),
— projektu „Budżet uczniowski – nowy wymiar aktywności uczniowsko-rodzicielskiej”, prowadzonego w latach 2017–2019, który był współfinansowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W tej części korzystam także z wyników badania „Rada rodziców w czasie pandemii”, w ramach którego przeprowadzono 12 wywiadów swobodnych
ukierunkowanych z rodzicami – członkami szkolnych rad rodziców. Wywiady, realizowane od września 2020 r. do lutego 2021 r., dotyczyły różnych aspektów
funkcjonowania rad rodziców w okresie pandemii COVID-19, w szczególności korzystania przez rady rodziców z ich kompetencji – zatem także uprawnienia do
uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki badań ilościowych
W obu prowadzonych badaniach metodą CAWI (7–30 czerwca 2019 r.
i 10–24 października 2019 r.) jednym z pytań było to, w którym rodzice mieli
stwierdzić, czy ich rada rodziców korzystała w danym roku szkolnych w różnych
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kompetencji rady. W tabeli numer 1 zostały zestawione te wyniki dla kwestii
uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego.
Tabela 1. Odpowiedzi na pytanie, czy rada rodziców uchwaliła program wychowawczo-profilaktycznego
CAWI, 7–30 czerwca 2019 r.
N=220

CAWI, 10–24 października 2019 r.
N=720

tak

56,4%

77,8%

nie

33,6

13,1%

nie wiem

10%

9,1%

Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę, że w badaniu realizowanym w dniach 10–24 października 2019 r. pytano także o termin uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego, jako że jego uchwalenia powinno być jedną z pierwszych czynności
nowej rady rodziców i w roku 2019 winno mieć miejsce najpóźniej 1 października. W tym terminie program uchwalono w przypadku 70,6% badanych, natomiast
7,2% wskazało na termin późniejszy, czyli pomiędzy 2 października 2019 a dniem
wypełnienia ankiety.
W badaniu „Nowa rada rodziców 2019/2020”, korzystając z tego, że było ono
realizowane w czasie kilkunastu dni od uchwalenia (zgodnie z Prawem oświatowym) programu wychowawczo-profilaktycznego, zadano badanym rodzicom bardziej szczegółowe pytania dotyczące procesu jego opracowywania i uchwalania.
W tabeli 2 zaprezentowano wyniki dotyczące pierwszego etapu – czy przygotowywania programu, wskazując na wariant modelowy (rada pedagogiczna i rada
rodziców przygotowują program wspólnie) oraz dwa skrajne (robi to jedna z rad).
Tabela 2. Odpowiedzi na pytanie, kto przygotował program wychowawczo-profilaktyczny
CAWI
10–24 października 2019 r.
N=720
Program został przygotowany wyłącznie przez kogoś z grona pedagogicznego (dyrektora, nauczycieli, pedagoga itp.)

38,8%

Program został przygotowany przez osoby z grona pedagogicznego, ale
z udziałem rodziców

26,3%

Program został przygotowany wspólnie przez osoby z grona pedagogicznego i rady rodziców

20,0%

Program został przygotowany wyłącznie przez rodziców (np. radę rodziców)

2,0%

Nie wiem, kto przygotował program wychowawczo-profilaktyczny

12,9%

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejnym etapem pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym jest
uzgadnianie jego treści, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy w pracy nad
nim rolę wiodącą odgrywa tylko jedna z rad. W przypadku gdy nad programem
pracował wyłącznie ktoś z grona pedagogicznego lub miał rolę wiodącą (pierwsze
dwa warianty w tabeli 2), wówczas:
— w 57,1% badanych szkół treść programu skonsultowano z radą rodziców, ale
nie miała ona żadnych uwag
— w 23,5% – treści nie skonsultowano z radą rodziców
— w 8,8% – treści skonsultowano z radą rodziców, wniosła ona uwagi i przynajmniej część z niuch uwzględniono.
W przypadku przygotowania treści programu wspólnie przez osoby z grona
pedagogicznego i z rady rodziców (wariant trzeci w tabeli 2) w 57,7% przypadków opracowany program skonsultowano z obiema radami, ale nie było żadnych uwag, a w 20,2% szkół projekt programu skonsultowano z obiema radami
i uwzględniono przynajmniej część wniesionych przez nie uwag.
Ostatnim etapem pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym jest
jego uchwalenie. Pytanie o tę kwestie dotyczyło praktycznego aspektu realizowania zapisu art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego, biorąc pod uwagę, że ciała
kolegialne (takie jak rada pedagogiczna czy rada rodziców) wyrażają swoją wolę
w formie uchwał. Oznacza to, że powinniśmy mieć tutaj do czynienia z dwiema
uchwałami. W tabeli 3 zestawione zostały odpowiedzi dotyczące tego, czy i w jakiej kolejności zostało to wykonane.
Tabela 3. Odpowiedzi na pytanie o sposób uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego
CAWI
10–24 października 2019 r.
N=720
Program o uzgodnionej treści został uchwalony przez radę pedagogiczną,
65,9%
a następnie przez radę rodziców
Program o uzgodnionej treści został uchwalony przez radę rodziców, a na16,4%
stępnie przez radę pedagogiczną
Program został uchwalony tylko przez radę pedagogiczną

15,7%

Program został uchwalony tylko przez radę rodziców

2,0%

Źródło: opracowanie własne.
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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
– rzeczywistość
Zgodnie z przytoczonymi wcześniej art. 26 i 84 Prawa oświatowego program
profilaktyczno-pedagogiczny to ważny dokument szkolny, uchwalany w porozumieniu, zgodnie przez radę rodziców i radę pedagogiczną. Niestety rzeczywistość
nie jest optymistyczna, mimo że dyrektorzy szkół zwykle dbają o to, aby był
„porządek w papierach” – czyli aby program (jako obowiązkowy) znajdował się
w dokumentacji szkoły. Warto więc zwrócić uwagę na trzy kluczowe problemy
związane z procedurą uchwalania oraz treścią programu, a także szerszy – dotyczący angażowania się rodziców w działania szkolne.
Pierwsza grupa problemów dotyczy samego procesu uchwalania programu.
Ich źródłem są zapisy ustawowe, które nakazują, aby program był uchwalany
„w porozumieniu” między radami. Zatem tylko od sposobu organizacji pracy w danej szkole zależy: kto będzie przygotował projekt programu, jak będą przebiegały
uzgodnienia jego treści prowadzące do ustalenia ostatecznego kształtu projektu
(gotowego do uchwalenia), a także w jaki sposób nastąpi przyjęcie dokumentu.
Z moich doświadczeń (opisanych wcześniej) w realizowaniu różnych projektów w szkołach wynika, że najczęstszym modelem jest zlecanie przygotowywania programu przez dyrektora szkoły nie tyle zespołowi, co pojedynczej osobie
z grona pedagogicznego – pedagogowi szkolnemu bądź młodemu nauczycielowi,
który otrzymuje to zadanie w ramach stażu, „uczenia się spraw szkolnych”. Czasem zdarza się, że w trakcie tych prac treści są skonsultowane z radą rodziców
(w powyższym badaniu 26,3% – patrz tab. 2), jednak zwykle ma to charakter
rutynowy i polega na przesłaniu pytań, proponowanych założeń dokumentu albo
starego programu do rady rodziców, z prośbą o uwagi – które zwykle nie nadchodzą. Podobnie wygląda „wspólne” opracowywanie programu (w badaniu wskazało
na to jedna piąta respondentów).
Również rutynowe jest uzgadnianie czy konsultowanie ostatecznej treści dokumentu. Jak widać z wcześniej przywołanych danych, niezależnie od tego, czy
program był przygotowywany samodzielnie przez kogoś z grona pedagogicznego,
czy z jakimkolwiek udziałem rodziców, w ponad 57% przypadków nikt nie zgłaszał do niego żadnych uwag. Można przyjąć tezę, że mało kto go czyta – mało kto
interesuje się jego treścią. W zakresie formalnego przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego najczęstszym modelem jest jego uchwalanie przez radę
pedagogiczną, a następnie wysyłanie do rady rodziców do akceptacji, która uchwala program bez wniesienia jakichkolwiek uwag. Dzieje się tak z różnych przyczyn:
od ogólnego braku zainteresowania sprawami szkoły wśród rodziców, przez ich poczucie braku kompetencji (ze względu na wykształcenie lub wykonywany zawód),
aż po presję czasu związaną z koniecznością szybkiego uchwalenia programu.
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Kwestia czasu jest kolejnym problemem wynikającym wprost z zapisów ustawowych, który ma kluczowego znaczenie dla przebiegu procesu uchwalania programów wychowawczo-profilaktycznych i jakości dokumentu. Przypomnieć należy,
że programy muszą być uchwalone w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego, czyli najczęściej do 30 września lub – jak w roku 2019 – do 1 października. Jest to termin niedobry dla obu rad uchwalających dokument. Wrzesień
jest okresem szczególnie wytężonej pracy (organizacyjnej, dydaktycznej) dla dyrekcji szkół całego grona pedagogicznego, jednak jeszcze trudniej jest w przypadku
rad rodziców. Powstają one bowiem przez wybór przedstawicieli poszczególnych
„trójek klasowych”, a te wybory odbywają się w trakcie pierwszych zebrań rodziców w każdym roku szkolnym. Zatem w przypadku, gdy zebrania odbędą się
w pierwszych kilkunastu dniach września, nowej radzie rodziców pozostają dwa,
maksymalnie trzy tygodnie na: ukonstytuowanie się, wybór władz, przyjęcie regulaminu, określenie regulacji dot. składek na radę rodziców. Tyle działań musi
podjąć nowa rada rodziców we wrześniu, trudno się więc dziwić, że uchwalenie
programu wychowawczo-profilaktycznego odbywa się zwykle bez głębszej analizy
jego treści – na zasadzie akceptacji w całości przedstawionego projektu.
Odrębnie warto zwrócić uwagę na problemy związane z pracą nad treścią
programu i wynikające z tego skutki. Program wychowawczo-profilaktyczny jest
dokumentem złożonym, przygotowywanym najczęściej według poradników Ośrodka Rozwoju Edukacji (Chałas 2017; Gaś, Poleszak 2017; Borowik 2018; Wieczorek 2018), traktowanych jednak często jako oficjalne wytyczne. Składa się więc
z kilkunastu punktów, wymagających dogłębnych analiz, ewaluacji wcześniejszych
działań. Jest zatem dokumentem obszernym, pracochłonnym i trudnym, zwłaszcza
w sytuacji, gdy jego przygotowanie powierzone zostaje młodemu nauczycielowi –
stażyście, bez większego doświadczenia zawodowego i bez gruntownej znajomości
specyfiki szkoły, w której uczy od niedawna.
Ta złożoność, trudność i pracochłonność powodują, że niezwykle często programy wychowawczo-profilaktyczne są w danej szkole tworzone rzetelnie tylko
raz, a w kolejnych latach dokonywane są jedynie niewielkie zmiany (na przykład
dat, nazw projektów, w których uczestniczy szkoła). Z moich doświadczeń wynika,
że również z ową rzetelnością bywa różnie – często bazą do tworzenia własnego
programu są dokumenty z innych szkół, które bez trudu można odnaleźć w internecie, na stronach internetowych placówek.
Negatywne skutki ma także cedowanie opracowania programu na jedną osobę, zwłaszcza młodą – bez wypracowanego przez lata współpracy i osiągnięcia
autorytetu wśród innych nauczycieli. To powoduje, że przygotowanie programu
wychowawczo-profilaktycznego widziane jest jako kłopot tylko tej jednej osoby,
a nie wspólne zadanie, ważne dla wszystkich nauczycieli w szkole. Taka postawa
skutkuje zaś tym, że program już w momencie jego uchwalenia staje się dokumentem martwym.
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Mówiąc o problemach związanych z uchwalaniem programu wychowawczo-profilaktycznego, należy spojrzeć na kwestię współpracy rodziców (rady rodziców) ze szkołą szerzej. Współpraca ta – jeśli chodzi o działania na rzecz spraw
ogółu, a nie w kwestiach indywidualnych – w zasadzie nie istnieje, co jest efektem braku rozwiązań prawnych mających na celu realne uspołecznienie polskiej
szkoły, bierności rodziców oraz braku działań systemowych służących włączeniu
rodziców w działania szkół (por. Śliwerski 2010; Całek, Poraj 2011; Śliwerski
2011; Śliwerski 2013; Kordziński 2017; Śliwerski 2017). Zatem zmiana w kwestii wspólnego uchwalania programów wychowawczo-profilaktycznych wymaga
wcześniejszej całościowej zmiany dotyczącej współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły.

Konkluzje i postulaty
Jak widać, idea szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych wynikająca z Prawa oświatowego, jest daleka od rzeczywistości. Aby dokonać zmiany
obecnej sytuacji, konieczne jest dokonanie kilku zmian – zarówno w praktyce
szkolnej, jak i w zapisach ustawowych.
Przede wszystkim konieczna jest zmiana podejścia do samego dokumentu.
Musi on być traktowany przez dyrektorów szkół i nauczycieli jako ważny opis
systemowych, spójnych działań wychowawczych i profilaktycznych – do realnego
(a nie pozorowanego) stosowania w codziennej pracy szkoły. Istotnym elementem działań szkoły winna być także praca z rodzicami, którzy przecież powinni
rozumieć, jak ważne treści socjalizacyjne zawarte są w programie – że mają oni
możliwość wpływania na nie i że skuteczność planowanych i potem realizowanych
działań będzie większa, gdy nastąpi synergia pomiędzy szkołą i domem rodzinnym
dziecka. Aby to osiągnąć, przygotowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego powinno być zadaniem nie pojedynczych osób, ale interdyscyplinarnych zespołów, złożonych z pedagoga szkolnego, psychologa, specjalisty uzależnień itp.
oraz oczywiście z przedstawicieli rodziców, wśród których z pewnością znajdą się
różnego rodzaju specjaliści.
Dla przygotowania lepszych, skuteczniejszych programów wychowawczo-profilaktycznych konieczne jest także dokonanie zmian w Prawie oświatowym. Po
pierwsze – programy nie powinny być dokumentami obowiązującymi przez rok.
Wskazana byłaby większa elastyczność, na przykład możliwość uchwalenia ich na
okres do trzech lat – co dałoby każdej szkole możliwość swobodnego określenia
czasu obowiązywania w zależności od doświadczenia placówki w pracy z programem oraz od wyników jego ewaluacji. W takim modelu można byłoby wymóc
ustawowo jedynie konieczność stałego monitorowania programu. Po drugie – należy zmienić termin uchwalania programów. W tym zakresie można byłoby przyjąć
albo rozwiązanie bardzo elastyczne – że dokument jest przyjmowany np. na 30
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dni przed końcem obowiązywania poprzedniego programu (a więc w momencie
uchwalania programu de facto następowałoby także ustalenie, kiedy będzie przyjmowany kolejny program), albo sztywniejsze – że programy uchwala się na kolejny rok szkolny do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego. Warto zwrócić
uwagę, że ten wariant ma dwa istotne pozytywy: odciąża szkołę i radę rodziców
w i tak intensywnym organizacyjnie wrześniu, a ponadto daje możliwość pracy
nad dokumentem w maju czy czerwcu, a więc doświadczonej, dobrze znającej
problemy szkolne radzie rodziców (zamiast gronu nowo wybranemu kilka czy
kilkanaście dni wcześniej we wrześniu).
Sądzę, że istotnym postulatem może być także idea uproszczenia programów
wychowawczo-profilaktycznych. Powinny one być krótsze, mniej skomplikowane
jeśli chodzi o strukturę oraz pisane możliwie prostym językiem. Takie podejście
może sprawić, że będzie to dokument zrozumiały dla rodziców (dysponujących
przecież różnorodnym doświadczeniem życiowym, z różnym wykształceniem i kapitałem kulturowym), a przez to tworzony wspólne, powszechnie akceptowany
i rzeczywiście stosowany.

Zakończenie
Zasygnalizowane w tym artykule problemy wymagają dalszych analiz. Powinny one być prowadzone w kilku kierunkach przez badaczy, legislatorów
i praktyków.
Po pierwsze – warto zbadać, jaki wpływ na funkcjonowanie rad rodziców
ma pandemia COVID-19. Ze wstępnych analiz rozpoczętego przeze mnie pół roku
temu badania „Rada rodziców w czasie pandemii” wynika, że pandemia niemal
całkowicie „zamroziła” rady rodziców – ograniczają się one do opiniowania czy
zatwierdzania (najczęściej bezrefleksyjnego) dokumentów przedkładanych przez
dyrektorów szkół. Z pewnością będzie to miało istotne konsekwencje w kolejnych
szkolnych, gdy rady rodziców będą musiały powrócić do intensywniejszego funkcjonowania – odtworzyć lub stworzyć od nowa modele aktywnej, partnerskiej
współpracy z dyrekcjami szkół.
Po drugie – liczne badania dotyczące edukacji zdalnej (zob. Buchner, Wierzbicka [2020]; Całek [2020]; Librus [2020]; Makaruk i in. 2020; Plebańska i in.
2020; Ptaszek i in. 2020) pokazują, że jej efektem jest znaczące pogorszenie dobrostanu psychicznego uczniów, rozluźnienie więzi społecznych, zwiększenie problemów zdrowotnych i utrwalanie złych nawyków związanych z wielogodzinną
pracą przy komputerze, a także wiele innych problemów, które są nowe i będą
musiały być uwzględnione w programach wychowawczo-profilaktycznych uchwalanych we wrześniu 2021 r. To oznacza, że konieczne się stanie budowanie tych
programów na podstawie aktualnych analiz i ewaluacji, a nie rutynowo – przez
kopiowanie zapisów z lat ubiegłych.
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Po trzecie – interesujące może być przeprowadzenie badań w szkołach, w których uchwalanie programów wychowawczo-profilaktycznych jest prawidłowe,
a więc jest poprzedzone wspólną (rodziców i nauczycieli) pracą merytoryczną,
w tym solidną ewaluacją. Wyniki takich badań mogą być pomocne w stworzeniu
modeli będących wzorem dla tych placówek, które nie radzą sobie z uchwalaniem
programów czy – szerzej – ze współpracą z rodzicami.
Na koniec – warto zastanowić się nad tym, jakie należy podjąć działania, aby
rodzice zrozumieli znaczenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
dla rozwoju ich własnych dzieci, nauczyciele czerpali z niego inspirację dla prowadzonych przez siebie działań wychowawczych, dyrektorzy zaś nie traktowali
jego jedynie jako kolejnego mało ważnego dokumentu, który należy mieć, aby
nie narazić się na nieprzyjemności w przypadku kontroli z kuartorium. Aby to
osiągnąć, nie wystarczą zmiany w Prawie oświatowym, konieczne są także szeroko prowadzone działania edukacyjne – skierowane zarówno do nauczycieli, jak
i rodziców. Bez nich programy wychowawczo-profilaktyczne będą tylko martwymi
dokumentami dostępnymi na stronie internetowej albo w segregatorze w sekretariacie szkoły.

Abstract: Education and prevention programmes at school
– in theory and in practice
Every year, state schools in Poland introduce various education and prevention programmes,
containing a description of educational activities (addressed to students), as well as preventive
measures (addressed to students, teachers and parents). Such programmes, in accordance
with the Education Law – are adopted jointly by teachers’ councils and parent-teacher councils. This paper describes problems related to their practical implementation, as well as
provides suggestions how these problems can be solved at a systemic level.
Key words: educational and preventive program, teachers’ council, parents’ council, school.
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Doświadczenia i wyobrażenia osadzonych
związane ze skutecznością dozoru elektronicznego
Abstrakt: Kara kryminalna z założenia ma pełnić kilka podstawowych funkcji, wśród których ważne miejsce zajmuje funkcja zapobiegająca recydywie. W takiej perspektywie utożsamiana jest z jej skutecznością. Dlatego od lat poszukuje się takich form karania, które
gwarantują, że osoba skazana w przyszłości nie powróci na drogę przestępczą. Od 2007 roku
w Polsce jest możliwość objęcia przestępcy dozorem elektronicznym. Można zatem uznać, że
jest to praktyka stosunkowo młoda, w porównaniu do wykonywania innych kar. Dlatego wiele
wątków dotyczących SDE nie jest jeszcze poruszonych. W związku z tym podjęto badania,
których celem było poznanie poglądów osób osadzonych w przeszłości objętych i nie objętych
dozorem elektronicznym na temat jego skuteczności.
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uczestniczyło w nim 200 mężczyzn osadzonych, z których połowa
była objęta dozorem elektronicznym po dokonaniu wcześniejszego przestępstwa. Uzyskane
wyniki badania wskazują na znaczne podobieństwo poglądów porównywanych grup osób
skazanych na temat tego, w jaki sposób rozumieją dozór elektroniczny i jakie czynniki decydują o jego skuteczności. Niemniej jednak osadzeni, którzy nie mieli doświadczeń związanych
z SDE, wskazują więcej wad z objęcia dozorem w porównaniu do osób, które były w SDE, co
może świadczyć o ich ocenie bazującej na stereotypach. Niepokój wzbudza to, że osadzeni
nie odczuwają znaczącej dolegliwości dozoru elektronicznego, co może wiązać się z jego
brakiem skuteczności w ich przypadku.
Słowa kluczowe: system dozoru elektronicznego, skuteczność, osadzony.
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Wprowadzenie
Trudno wyobrazić sobie skutki, jakie miałoby zniesienie tradycyjnego wymiary
sądowego. Byłaby to doskonała okazja dla przestępców do popełniania bezkarnie kolejnych czynów naruszających prawa innych ludzi. Dlatego dogmatycznie
przyjmuje się, że w każdym społeczeństwie obligatoryjnie funkcjonuje w praktyce
paradygmat sprawiedliwości retrybutywnej z wszystkimi jego zasadami. Pytanie,
które pozostaje od wieków otwarte dotyczy skuteczności stosowanych kar kryminalnych. Nieuzasadnione wydaje się bowiem wykorzystywanie tych, które nie
przynoszą oczekiwanych efektów w postaci zapobiegania kolejnym przestępstwom.
L. Gardocki (2000, s. 150) rozumie karę kryminalną jako „osobistą dolegliwość ponoszoną przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo, wyrażająca potępienie popełnionego przez niego czynu i wymierzona w imieniu
państwa przez sąd”. Pojęciem kluczowym staje się tutaj zatem dolegliwość, jaką odczuwa osoba skazana. M. Ciosek (2008, s. 319) wskazuje na trzy rodzaje
dolegliwości kary kryminalnej. Według niego dolegliwości fizycznej doświadczały
np. osoby skazywane na karę śmierci. Dolegliwość psychiczna wyraża się w negatywnych przeżyciach osób skazanych, natomiast dolegliwość społeczna sprowadza
się między innymi do ograniczenia a nawet pozbawienia ich praw publicznych
czy wykluczenia społecznego. Poza tym wymiarem odczuwanych przez skazanych
dolegliwości ważne są funkcje, jakie pełni kara kryminalna.
J. Warylewski (2006, s. 23) zwraca uwagę na kilka zasadniczych funkcji kary.
Celem funkcji izolacyjnej jest odosobnienie sprawców od pozostałych członków
społeczeństwa a gwarancyjnej – uświadomienie ludziom, że nie unikną odpowiedzialności karnej za dokonane przestępstwo. Wiąże się to z kolei z funkcją ekspresyjną, która ma na celu ukazanie skuteczności sprawnej i odpowiedniej reakcji
państwa na naruszanie norm prawnych, a także z funkcją sprawiedliwościową,
w myśl której osoby, której prawa zostały naruszone oraz członkowie społeczeństwa powinni odczuwać sprawiedliwość w wymiarze retrybutywnym. W opinii
autora funkcja ekspiacyjna sprowadza się do odkupienia win przez sprawcę, jego
rehabilitacji wobec członków społeczeństwa oraz doświadczenia wewnętrznej odpowiedzialności za swoje naganne społecznie czyny. Natomiast funkcja resocjalizacyjna odnosi się do sprawcy przestępstwa, od którego oczekuje się wewnętrznej
zmiany sprzyjającej z jej powrotowi do społeczeństwa i funkcjonowania w nim
według przyjętych norm i zasad społecznych. Końcowym rezultatem kary jest odstraszenie potencjalnych sprawców od dokonania przestępstwa, w tym osób, które
wkroczyły już na drogę przestępczą sprawcy. Funkcja zapobiegawcza względem
oczekiwań wobec sprawcy stanowi prewencję szczególną (Baj, Bober 2012, s.6).
Wymienione funkcje kary korespondują z jej celami zaproponowanymi przez
M. Cieślaka (1995, s. 422-424). Autor eksponuje: cel sprawiedliwościowy, zgodnie
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z którym kara sprzyja zaspokojeniu poczucia sprawiedliwości u ludzi, nierzadko kosztem poczucia krzywdy i cierpienia sprawcy oraz cel związany z prewencją ogólną, która korzystnie wpływa na stabilizację porządku prawnego w danej
społeczności. Kolejny cel szczególnoprewencyjny dotyczy zapobiegania recydywie
poszczególnych sprawców natomiast cel kompensacyjny zmierza do zmniejszenia skutków dokonanego przestępstwa. Dlatego dokonując oceny skuteczności poszczególnych kar stosowanych wobec przestępców przede wszystkim należy brać
pod uwagę realizację ich celów i funkcji. Z punktu widzenia zachowania porządku publicznego ważne jest przeciwdziałanie przestępczości, o wskaźnikach której
decydują konkretne osoby powracające lub nie powracające na drogę przestępczą.
Najpowszechniejszym sposobem oceny skuteczności karania są wskaźniki powrotności do przestępstwa. Niestety dane statystyczne dowodzą niskiej skuteczności resocjalizacji osadzonych w warunkach izolacyjnych (Gendreau, Goggin, Cullen
1999, s. 2; Duguid 2001, s. 18; Machel 2003, s. 34; Stuart 2011, s. 14). Zgodnie
z danymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej w 2018 roku do zakładu karnego powróciło 36 833 osób a w 2019 roku – 37 307 osób, przy czym w grupie
tej najwięcej było osadzonych po raz drugi i trzeci (Roczna…[2019], s. 23).
Między innymi z uwagi na stosunkowo niewielką skuteczność kary pozbawienia wolności w dniu 9. września 2007 r. został przyjęty przez Sejm RP projekt Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 września 2007 roku1. Był to system wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie oddzielna kara. Orzekał go
sąd penitencjarny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym (Przesławski, Sopiński, Stachowska 2020, s. 9–10). Od 1. lipca 2015 roku dozór elektroniczny
funkcjonował na zasadzie kary ograniczenia wolności2. Niemniej jednak już po
10 miesiącach powrócono do poprzednich rozwiązań, gdyż zmiany okazały się
nieefektywne ze względu na znaczny spadek liczby orzekanych kar w SDE (Mamak 2017, s. 9–10). Zgodnie z danymi CZSW w 2019 roku w Polsce dozorem
elektronicznym objęte były 11144 osoby, co wyczerpuje 80% pojemności systemu3. Brak jest jednak szczegółowych danych na temat skuteczności tej kary,
w tym w zakresie jej uwarunkowań.

Podstawy metodologii badań własnych
Brakuje badań prowadzonych na temat skuteczności systemu dozoru elektronicznego. National Institute of Justice U.S. Department of Justice dowodzi, że do1
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366.
2
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 2015 r., poz. 396.
3
https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 05 stycznia 2021].
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zór elektroniczny redukuje ryzyko recydywy o około 31% (Electronic…[2011]). Z
kolei zupełnie inne dane prezentuje P. Nasiłowski ([2016], s. 3), który twierdzi, że
skuteczność ta wynosi w Polsce ok. 90%, uwzględniając liczbę uchylonych przez
sądy postanowień i orzeczeń odbywania kar oraz środków karnych w systemie
dozoru elektronicznego. Przyjmując nawet niższy wskaźnik skuteczności, daje on
nadzieję na to, że w przypadku niektórych sprawców kara ta pomaga im zerwać
z działalnością przestępczą. Dlatego tak ważne jest uzyskanie informacji od samych zainteresowanych na temat czynników, które według nich odgrywają istotną
rolę w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych w czasie objęcia
ich dozorem elektronicznym. Są to osoby, które były w SDE i mają w związku
z tym określone doświadczenia zarówno poznawcze, jak i emocjonalne. Należy
zatem pamiętać, że ich poglądy na temat skuteczności dozoru elektronicznego bazują na realnych przeżyciach. W ich przypadku dozór elektroniczny nie zapobiegł
popełnieniu przez nich kolejnych przestępstw. Być może ich opinie pomogą udzielić odpowiedź na pytanie o ten brak skuteczności SDE. Równocześnie interesujące
jest to, jakie wyobrażenia mają osoby pozbawione wolności, które nigdy nie były
nim objęte, na temat dozoru elektronicznego i jego skuteczności.
Celem badania własnego było poznanie poglądów osób osadzonych, w przeszłości objętych i nie objętych dozorem elektronicznym, na temat jego skuteczności.
Problem badawczy zawarł się w pytaniu: Jakie poglądy na temat skuteczności
dozoru elektronicznego mają osoby osadzone, w przeszłości objęte i nie objęte nim?
Sformułowano następujące pytania szczegółowe:
— Czym dla osadzonych mężczyzn jest dozór elektroniczny?
— Jakie czynniki warunkują skuteczność dozoru elektronicznego w opinii osadzonych mężczyzn?
— Na jakie korzyści i wady dozoru elektronicznego wskazują osoby badane?
— Czy objęcie w przeszłości dozorem elektronicznym różnicuje osadzonych pod
względem ich poglądów na temat jego funkcji redukującej recydywę, a jeśli
tak to w jakim stopniu?
Do ostatniego pytania szczegółowego sformułowano hipotezę roboczą. Z uwagi na brak podobnych wyników badań założono, że poglądy osadzonych z porównywanych grup na temat skuteczności dozoru elektronicznego różnią się istotnie
statystycznie. Osadzeni, którzy w przeszłości objęci byli dozorem elektronicznym
będą prawdopodobnie wyrażali bardziej negatywne poglądy, gdyż doświadczyli
jego negatywnych skutków na sobie. Z kolei osadzeni, którzy nigdy wcześniej
nie byli w SDE będą bazowali nie tyle na wiedzy co bardziej na wyobrażeniach
i stereotypach budowanych na podstawie niepełnych informacji, uzyskanych z różnych źródeł.
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego w drugiej połowie 2019 roku w 8 jednostkach penitencjarnych. W tym celu
opracowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z części wstępnej z pytaniami dotyczącymi danych osobowych oraz części zasadniczej, na podstawie
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której możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytania o: sposób definiowania dozoru elektronicznego, czynniki warunkujące jego skuteczność oraz jego korzyści
i mankamenty.

Osoby uczestniczące w badaniu
W badaniu wzięło udział 200 mężczyzn, osadzonych w 6 zakładach karnych
i 2 aresztach śledczych. Stu z nich w przeszłości było objętych dozorem elektronicznym (grupa podstawowa – SDE). Średnia wieku uczestników badania wyniosła 37
lat i 6 miesięcy, przy czym wartość średniej w grupie mężczyzn, którzy byli w SDE
wyniosła 37 lat a dla osób z grupy porównawczej (bSDE) – 38 lat. W obu grupach najmłodsze osoby ukończyły 19 r.ż., natomiast najstarsza osoba odbywająca
w przeszłości karę w systemie dozoru elektronicznego miała 62 lata, a w grupie
bSDE – 68 lat. Oznacza to, że osoby z porównywanych grup były w podobnym
wieku, a największy odsetek stanowili skazani między 27 a 38 r.ż. (43% ogółu).
Osoby z grupy podstawowej obecnie odbywają karę pozbawienia wolności od
14 miesięcy, a z grupy porównawczej – 15 miesięcy. Warto przy tym podkreślić, że
50 mężczyzn przebywa krócej niż miesiąc w zakładzie karnym/areszcie śledczym.
Pięć osób osadzonych jest w warunkach izolacyjnych powyżej 5 lat a kolejnych 5
osób – powyżej 10 lat.

Wykres 1. Podstawa osadzenia w czasie prowadzonego badania (N/%)
Źródło: badanie własne.
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Najwięcej osadzonych odbywa karę pozbawienia wolności: po dokonaniu
kradzieży (278 k.k.) i kradzieży z włamaniem (279 k.k.), prowadzeniu pojazdu
w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (178 k.k.), za oszustwo (286 k.k.) i rozbój
(280 k.k.) oraz z powodu niealimentacji (209 k.k.). Pozostali osadzeni przebywają
w zakładzie karnym na podstawie następujących artykułów z Kodeksu karnego:
155, 156, 159, 193, 197, 200, 212, 226, 244, 258, 299.
Porównywane grupy mężczyzn różnią się istotnie statystycznie pod względem
liczby wcześniejszych pobytów w zakładzie karnym (Chi-kwadrat=68,984; df=3;
p<0,001). Ponad 1/3 wszystkich uczestników badania (35%) jest skazana na
karę pozbawienia wolności po raz trzeci i niespełna 1/3 z nich po raz pierwszy
(31%). Niemniej jednak 31% mężczyzn z grupy SDE i 1% z grupy bSDE przebywa w zakładzie karnym drugi raz, z kolei 38% mężczyzn nie objętych w przeszłości systemem dozoru elektronicznego – co najmniej cztery razy (w grupie SDE
nie było takich osób).

Dozór elektroniczny w opinii badanych osób
Mężczyźni uczestniczący w badaniu dokonali próby wyjaśnienia, czym jest dla
nich dozór elektroniczny. Ich zadaniem był wybór wszystkich opcji, które najtrafniej oddają istotę tego terminu (wykres 2).

Chi-kwadrat=1,702; df=5; p=0,889
Źródło: badanie własne

Wykres 2. Dozór elektroniczny według uczestników badania (N/%)
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Osoby z porównywanych grup podobnie rozumiały dozór elektroniczny.
Większość z nich traktowała go jako karę ograniczenia wolności (SDE=37%,
bSDE=48%) oraz środek zastosowany przez sąd w warunkach wolnościowych
(SDE=33%, bSDE=41%). Najmniej mężczyzn uważało, że jest narzędziem
technicznym (SDE=2%, bSDE=5%) lub dozorem kuratorskim (SDE=7%, bSDE=14%). Warto zaznaczyć, że jedynie kilkanaście procent uczestników badania
kojarzyło dozór elektroniczny z karą pozbawienia wolności.
Osoby badane oceniły 13 twierdzeń dotyczących dozoru elektronicznego na
4-stopniowej skali, gdzie: 1 oznacza zdecydowanie zgadzam się, 2 raczej zgadzam
się, 3 raczej nie zgadzam się i 4 zdecydowanie nie zgadzam się.
Tabela 1. Konotacje osób badanych na temat dozoru elektronicznego
Oceniane twierdzenia

Grupa

Średnia

Odchylenie
standardowe

Dozór elektroniczny nie jest
karą pozbawienia wolności

SDE

1,920

1,307

bSDE

2,260

1,219

SDE

1,500

0,846

bSDE

1,590

0,817

SDE

1,520

0,926

bSDE

1,400

0,852

SDE

2,900

1,473

bSDE

3,090

1,247

SDE

1,860

1,214

bSDE

1,850

1,140

SDE

1,900

1,275

bSDE

1,860

1,180

SDE

1,520

0,870

bSDE

1,660

0,955

Dozór elektroniczny jest sprawiedliwą zapłatą za wyrządzone przeze mnie krzywdy
lub/i szkody
Na dozór elektroniczny skazany musi wyrazić zgodę (dozór
dobrowolny)
Dozór elektroniczny nie ma
sensu, gdyż celem kary jest
utrata wolności
Dozorowany elektronicznie powinien ponosić koszty
zniszczenia lub uszkodzenia
nadajnika
Byłem w stanie pokryć koszty nadajnika, gdy byłem pod
dozorem elektronicznym
Dozór jest bardziej skuteczny
od odbywania kary w więzieniu
Dozór elektroniczny jest dużą
dolegliwością

SDE

2,570

1,289

bSDE

2,390

1,286

Dozór umożliwia budowanie
dobrych relacji w rodzinie

SDE

1,400

0,828

bSDE

1,310

0,774

U Manna–
–Whitneya

p

4258,500

0,063~~

4643,500

0,337

4631,000

0,316

4817,500

0,625

4942,500

0,883

4917,000

0,832

4574,000

0,255

4561,000

0,270

4748,000

0,455
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Oceniane twierdzenia

Grupa

Średnia

Odchylenie
standardowe

Dozór umożliwia budowanie
dobrych relacji ze znajomymi

SDE

1,630

0,928

bSDE

1,540

0,925

SDE

1,360

0,797

bSDE

1,470

0,881

SDE

1,360

0,785

bSDE

1,230

0,694

SDE

1,680

1,127

bSDE

1,930

1,103

Dozór ma większą wartość
resocjalizacyjną od odbywania kary w zakładzie karnym
Dozór jest bardziej humanitarną karą od izolacyjnej
(więzienia)
Ingerencja w wolność skazanego jest mniejsza w dozorze
niż w zakładzie karnym

U Manna–
–Whitneya

p

4698,000

0,429

4565,5000

0,219

4545,500

0,177

4253,000

0,053~~

Objaśnienia: p – poziom istotności statystycznej, ~~ tendencja.

Źródło: badanie własne.

Jedynie w dwóch z 13 twierdzeń wystąpiły tendencje w różnicach między
średnimi wynikami uzyskanymi przez osoby pozbawione wolności, które w przeszłości były i nie były objęte dozorem elektronicznym. Mężczyźni, wobec których
sąd nie orzekł SDE mieli tendencję do niższego oceniania twierdzeń nr: 1 i 13.
Raczej zgadzali się, że ingerencja w wolność skazanego jest mniejsza w dozorze
niż w zakładzie karnym oraz że dozór elektroniczny nie jest karą pozbawienia
wolności. Natomiast osoby z grupy podstawowej zdecydowanie bardziej zgadzały
się z tymi twierdzeniami. Poza tym uczestnicy badania niezależnie od przynależności do grupy raczej nie zgadzali się, że dozór elektroniczny nie ma sensu, gdyż
celem kary jest utrata wolności (dozór to nie kara). Zdecydowanie zgadzali się
natomiast z tym, że dozór elektroniczny umożliwia budowanie dobrych relacji
w rodzinie, ma większą wartość resocjalizacyjną od odbywania kary w zakładzie
karnym i jest bardziej humanitarną karą od izolacyjnej (więzienia).

Czynniki zmniejszające ryzyko recydywy
Mężczyźni pozbawieni wolności zostali poproszeni o wybranie spośród 16
czynników wszystkich tych, które według nich zmniejszają prawdopodobieństwo
popełnienia przestępstwa, dzięki ich uwzględnieniu przez sąd przy orzekaniu systemu dozoru elektronicznego (tabela 2).
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Tabela 2. Czynniki zmniejszające prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, tkwiące
w oskarżonych, uwzględniane podczas orzekania SDE
SDE

bSDE

N/%

N/%

empatyczne, wrażliwe

42

agresywne

osoby, które powinny być objęte dozorem
elektronicznym

Chi-kwadrat

p

48

0,727

0,394

10

6

1,087

0,297

mają wyrzuty sumienia

48

59

2,432

0,119

odczuwają wstyd

52

56

0,322

0,570

pewne siebie

12

6

2,198

0,138

mają rodzinę z dziećmi

73

77

0,427

0,514

mają stałego partnera życiowego

39

43

0,331

0,565

ciężko chore

58

67

1,728

0,189

ich najbliżsi są chorzy

55

59

0,326

0,568

mają małe dzieci

70

71

0,024

0,877

mają własne mieszkanie

25

23

0,110

0,741

mają dobre warunki mieszkaniowe

19

30

3,271

0,071

mają stałą pracę

52

59

0,992

0,319

potrafią wybaczać innym

41

34

1,045

0,307

asertywne

22

17

0,796

0,372

niepełnosprawne

55

56

0,020

0,887

Źródło: badanie własne
Wcześniejsze objęcie dozorem elektronicznym nie różnicuje porównywanych
grup pod względem ich opinii na temat tego, czym powinny charakteryzować się
osoby, wobec których sąd orzeka SDE. Około 3/4 osób pozbawionych wolności
uznało, że warto byłoby, aby sąd zwracał uwagę na to, czy dana osoba ma rodzinę, w tym dzieci, zwłaszcza małe. Ponad połowa z nich twierdziła, że bardzo ważne jest również to, czy jest ciężko chora (SDE=58%, bSDE=67%) lub jej najbliżsi
są chorzy (SDE=55%, bSDE=59%), ma stałą pracę (SDE=52%, bSDE=59%), jest
niepełnosprawna (SDE=55%, bSDE=56%) oraz czy odczuwa wstyd (SDE=52%,
bSDE=56%). Według nich nieco mniejsze znaczenie odgrywają cechy osoby oskarżonej takie jak: wyrzuty sumienia oraz empatia. Według osób badanych agresywność (SDE=10%, bSDE=6%) i pewność siebie (SDE=12%, bSDE=6%) stanowią
cechy, które w najmniejszym stopniu zmniejszają prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa w przyszłości, pomimo zastosowania SDE.
Uczestnicy badania, którzy objęci byli dozorem elektronicznym wskazali na
dodatkowe obowiązki, jakie orzekł wobec nich sędzia. Ponad połowę z nich zo(s. 465–483)  473
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bligował do podjęcia pracy (54%), a na niespełna połowę nałożył zakaz spożywania alkoholu (46%) i obowiązek przestrzegania porządku prawnego (41%).
Nieco mniej niż 1/3 z nich musiała wykonywać prace społeczne i zastanowić
się nad przystąpieniem do mediacji z udziałem pokrzywdzonych (po 31%). Co
piąta osoba została zobligowana do opłacania alimentów. Skazani nie zmieniliby
nałożonych na nich zobowiązań w zakresie zakazu dotyczącego prowadzenia pojazdu samochodowego i obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowawczych
dla rodziców. W ich opinii sędzia powinien był częściej zakazywać im spotykania
się z określonymi osobami a także zobowiązywać ich do naprawienia szkody,
uczestniczenia w warsztatach z komunikacji społecznej oraz leczenia antyalkoholowego/antynarkotykowego. Natomiast uważali, że najbardziej nietrafione było
zaproponowanie im udziału w mediacji z pokrzywdzonym i zobowiązanie ich do
wykonywania prac społecznych (tabela 3).
Tabela 3. Dodatkowe zobowiązania orzeczone wobec osób objętych SDE oraz pożądane
przez nich
orzeczone dodatkowe pożądane dodatkowe
obowiązki
obowiązki

d

N/%

N/%

obowiązek pracy

54

46

8

obowiązek przestrzegania porządku prawnego

41

35

6

zakaz spożywania alkoholu

46

38

8

obowiązek opłacania alimentów

24

21

3

obowiązek terapii

11

7

4

obowiązek leczenia antyalkoholowego/antynarkotykowego

8

15

–7

obowiązek podjęcia nauki, szkolenia zawodowego

22

17

5

obowiązek wykonywania prac społecznych

31

17

14

zakaz prowadzenia pojazdu samochodowego

13

13

0

zakaz spotykania się z określonymi osobami

3

16

-13

obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowawczych dla rodziców

7

7

0

obowiązek uczestniczenia w warsztatach z komunikacji społecznej

3

14

-11

zaproponowanie udziału w mediacji z pokrzywdzonym

31

13

18

obowiązek naprawienia szkody

2

26

-24

Źródło: badanie własne
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Osoby badane dokonały oceny 11 czynników pod względem ich wpływu na
skuteczność dozoru elektronicznego. Szacowały je na 5-stopniowej skali, gdzie 1
oznacza najmniejszy stopień wpływu, a 5 – największy stopień wpływu.
Tabela 4. Czynniki decydujące o skuteczności SDE
czynniki decydujące
o skuteczności SDE
motywacja skazanego do
pozytywnej zmiany w życiu
cechy charakteru skazanego

grupa

średnia

odchylenie
standardowe

SDE

4,120

1,380

bSDE

4,260

1,252

SDE

3,620

1,542

bSDE

3,630

1,418

zmiana zachowania skazanego na lepsze

SDE

3,920

1,447

bSDE

4,190

1,178

gotowość do naprawienia
wyrządzonej szkody

SDE

3,880

1,492

bSDE

3,790

1,492

SDE

3,670

1,570

bSDE

3,720

1,407

SDE

3,860

1,463

bSDE

4,010

1,218

SDE

3,580

1,609

bSDE

3,320

1,613

SDE

3,760

1,589

bSDE

3,760

1,429

SDE

3,390

1,663

bSDE

3,180

1,526

SDE

3,320

1,768

bSDE

3,190

1,606

SDE

3,500

1,527

bSDE

3,100

1,592

gotowość do pojednania
się z pokrzywdzonym
opinia rodziny o skazanym
opinia sąsiadów i znajomych o skazanym
możliwość uniknięcia kary
pozbawienia wolności
sprawność sprzętu technicznego
stopień demoralizacji skazanego
stopień szkodliwości społecznej przestępstwa

U Manna–
Whitneya

p

4762,000

0,506

4888,500

-0,284

4573,000

-1,133

4746,500

-0,658

4961,000

-0,100

4879,500

-0,314

4503,500

-1,254

4818,500

-0,470

4433,000

-1,421

4623,500

-0,946

4242,000

-1,901

Źródło: badanie własne

Wartości testu U Manna-Whitneya uzyskane przez osoby pozbawione wolności z porównywanych grup świadczą o podobieństwie ocen poszczególnych
czynników decydujących o skuteczności dozoru elektronicznego. Niezależnie od
przynależności do grupy uczestnicy badania uznali zgodnie, że w dużym stopniu
na skuteczność odbywanego przez skazanego dozoru elektronicznego wpływają:
jego motywacja do pozytywnej zmiany w życiu, opinia rodziny o nim, zmiana
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jego zachowania na lepsze, a także jego gotowość do naprawienia wyrządzonej
szkody oraz do pojednania się z pokrzywdzonym, możliwość uniknięcia przez
niego kary pozbawienia wolności i jego cechy charakteru. Poza tym mężczyźni,
którzy w przeszłości objęci byli systemem dozoru elektronicznego uważali, że duże znaczenie ma również stopień szkodliwości społecznej przestępstwa oraz opinia
sąsiadów i znajomych o skazanym. Pozostałe wartości średniej świadczą o tym,
że osoby badane dostrzegały przeciętny związek między powrotnością do przestępstwa a: sprawnością sprzętu technicznego i stopniem demoralizacji skazanego.

Wady i korzyści z objęcia dozorem elektronicznym
w doświadczeniach i wyobrażeniach uczestników badania
Uczestnicy badania ocenili na 5-stopniowej skali potencjalne wady dozoru
elektronicznego (tabela 5).
Tabela 5. Wady dozoru elektronicznego dostrzegane przez osoby badane
oceniane twierdzenia

grupa

średnia

odchylenie
standardowe

nie wzbudza on refleksji nad
swoim nagannym postępowaniem

SDE

1,930

1,423

bSDE

2,260

1,389

SDE

2,050

1,438

bSDE

2,440

1,526

SDE

2,210

1,720

bSDE

2,300

1,500

SDE

2,230

1,692

bSDE

2,240

1,564

SDE

2,970

1,678

bSDE

3,290

1,713

SDE

2,780

1,801

bSDE

3,150

1,630

nie wzbudza poczucia wstydu

nie wzbudza poczucia winy
nie uczy odpowiedzialności za
swoje zachowanie
zmusza do przerwania pracy
wykonywanej na różne zmiany,
w różnych miejscach
zakaz wychodzenia gdzie się
chce i kiedy się chce
utrudnienia dla domowników

źle działający sprzęt
niewłaściwe przepisy prawa dotyczące dozoru
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SDE

2,060

1,496

bSDE

2,540

3,450

SDE

2,030

1,610

bSDE

2,750

1,552

SDE

2,120

1,512

bSDE

2,670

1,517

U Manna–
Whitneya

p

4342,500

0,095

4274,000

0,069~~

4770,000

0,566

4950,500

0,902

4419,000

0,145

4410,500

0,141

4653,000

0,385

3763,000

0,002*

4020,500

0,015**
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oceniane twierdzenia

grupa

średnia

odchylenie
standardowe

brak dodatkowej pomocy specjalistów

SDE

2,120

1,584

bSDE

2,640

1,527

SDE

2,500

1,636

bSDE

3,010

1,708

niski poziom profesjonalizmu
kuratorów sądowych

U Manna–
Whitneya

p

4043,500

0,017**

4127,000

0,030**

Objaśnienia: * – p<0,01, ** – p<0,05

Źródło: badanie własne

Wartości średnich świadczą o tym, że między osobami obecnie odbywającymi
karę pozbawienia wolności, które w przeszłości objęte były i nie objęte były dozorem elektronicznym wystąpiły różnice istotne statystycznie. Mężczyźni, wobec których sąd nie orzekał wcześniej kary w postaci SDE były bardziej przekonane, że jej
mankamentami są: niski poziom profesjonalizmu kuratorów sądowych (M=3,01;
Sd=1,71), brak jest dodatkowej pomocy specjalistów (M=2,64; Sd=1,53), niewłaściwe są przepisy prawa dotyczące dozoru (M=2,67; Sd=1,52) (p<0,05) oraz
źle działający sprzęt (M=2,75; Sd=1,55) (p<0,01). Zaobserwowano również tendencję do silniejszej krytyki w zakresie braku efektu dozoru w postaci poczucia
wstydu wśród osób z grupy porównawczej (p=0,069). Natomiast osoby z grupy
podstawowej uznały większość potencjalnych wad dozoru elektronicznego za mało
znaczące. W ich opinii umiarkowanie ważne okazały się takie czynniki jak: konieczność przerwania pracy wykonywanej na różne zmiany, w różnych miejscach,
zakaz wychodzenia bez żadnych ograniczeń oraz niski poziom profesjonalizmu
kuratorów sądowych. W żadnej z porównywanych grup nie wskazano uciążliwego
czynnika związanego z objęciem dozoru elektronicznego.
Poproszono również uczestników badania o dokonanie oceny 15 potencjalnych korzyści wynikających z objęcia dozorem elektronicznym (tabela 6).
Tabela 6. Korzyści dozoru elektronicznego dostrzegane przez osoby badane
oceniane twierdzenia

grupa

średnia

odchylenie
standardowe

uniknięcie wykluczenia w środowisku zamieszkania

SDE

3,330

1,764

bSDE

3,660

1,640

SDE

4,140

1,530

bSDE

4,200

1,421

SDE

3,870

1,521

bSDE

4,270

1,301

SDE

3,980

1,517

bSDE

4,240

1,349

brak konieczności przebywania
w zakładzie karnym
mniej osadzonych w zakładzie
karnym
mniejsze koszty utrzymania osadzonych w zakładzie karnym

U Manna–
Whitneya

p

4459,500

0,164

4967,500

0,924

4138,000

0,018**

4428,000

0,109
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oceniane twierdzenia

grupa

średnia

odchylenie
standardowe

brak konieczności zmiany środowiska, w którym mieszkam
lub/i pracuję

SDE

3,890

1,575

bSDE

3,950

1,520

SDE

4,170

1,531

bSDE

4,380

1,293

SDE

3,930

1,653

bSDE

4,140

1,333

SDE

3,950

1,552

bSDE

4,090

1,436

SDE

3,960

1,510

bSDE

4,030

1,374

SDE

3,590

1,700

bSDE

4,090

1,206

SDE

4,100

1,507

bSDE

4,360

1,105

SDE

4,170

1,428

bSDE

4,330

1,303

SDE

3,930

1,492

bSDE

4,160

1,098

SDE

3,720

1,758

bSDE

4,220

1,299

pozostanie z rodziną
brak negatywnego wpływu na
mnie innych osadzonych
brak izolacji od ludzi
zachowanie szacunku do siebie
i własnej godności
możliwość zaspokojenia wielu
potrzeb na wolności, np. seksualnych, emocjonalnych
możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy
możliwość naprawy swoich błędów w rodzinie
możliwość naprawy szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu
daje możliwość pracy nad sobą
(np. samodzielności, samokontroli)

U Manna–
Whitneya

p

4864,000

0,717

4705,000

0,365

4823,500

0,625

4730,000

0,458

4944,500

0,882

4324,000

0,076

4766,000

0,504

4606,500

0,251

4817,500

0,628

4246,500

0,040**

Źródło: badanie własne

Wartości średniej uzyskane w poszczególnych twierdzeniach dotyczących potencjalnych korzyści dozoru elektronicznego świadczą o dostrzeganiu przez badanych mężczyzn znacznych walorów SDE (ok. 4 pkt.). Jedynie osoby z grupy
podstawowej uznały, że uniknięcie wykluczenia w środowisku zamieszkania jest
umiarkowaną korzyścią dla skazanych. Między średnimi wynikami osób z porównywanych grup wystąpiły różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05.
Mężczyźni, którzy nigdy wcześniej nie byli objęci dozorem elektronicznym byli bardziej przekonani, że dzięki orzekaniu tej kary mniej jest osób osadzonych
w jednostkach penitencjarnych oraz że umożliwia on podjęcie pracy nad sobą.
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Podsumowanie
Celem artykułu było zwrócenie uwagi na wagę problemu skuteczności dozoru elektronicznego. Pomimo, że stosuje się go w Polsce w praktyce od 2007
roku, nie doczekał się jeszcze ustalenia czynników warunkujących powrotność do
przestępstwa skazanych, wobec których sąd orzekł go. Skupiono się na danych
liczbowych/procentowych potwierdzających zerwanie skazanych z przestępstwem,
a zaniedbano kwestie dotyczące uwarunkowań skuteczności i nieskuteczności dozoru elektronicznego. Okazuje się, że nie jest dużym problemem zidentyfikowanie
w poszczególnych zakładach karnych osób, które po objęciu SDE dokonały przestępstwa i sąd zastosował wobec nich karę pozbawienia wolności. Niemniej jednak
w dostępnych źródłach informacji brakuje danych na temat recydywy w tejże grupie osób. Dlatego postanowiono poznać poglądy osób osadzonych w przeszłości
objętych SDE i skonfrontować je z opiniami osadzonych, wobec których sąd nie
zastosował tej formy kary.
Sformułowano hipotezę roboczą: Czy objęcie w przeszłości dozorem elektronicznym różnicuje osadzonych pod względem ich poglądów na temat jego funkcji
redukującej recydywę, a jeśli tak to w jakim stopniu?
Weryfikacja zebranego materiału empirycznego skutkowała odrzuceniem tej
hipotezy. Nie wystąpiły bowiem różnice istotne statystyczne ani w sposobie rozumienia dozoru elektronicznego, ani ocenie czynników warunkujących jego skuteczność. Jedynie na poziomie istotności statystycznej różnice dotyczyły kliku wad
i zalet dozoru elektronicznego. Wizja odbywania kary w dozorze elektronicznym
była nieco mniej pozytywna w przypadku osób, które nie miały w przeszłości osobistych doświadczeń związanych z SDE. Były bardziej przekonane o negatywnym
wpływie na skuteczność dozoru: niskiego poziomu profesjonalizmu kuratorów sądowych, braku pomocy specjalistycznej, źle działającego sprzętu technicznego oraz
niedoskonałych przepisów prawnych. Pomimo tego wierzyły w większym stopniu
niż mężczyźni, którzy objęci byli dozorem elektronicznym w przeszłości, że takie
rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia zaludnienia w zakładach karnych i daje możliwość podejmowania pracy nad sobą.
Przyjęte założenia nie sprawdziły się, co może wynikach z dwóch powodów.
Po pierwsze, warto sprawdzić w sposób naukowy, jakie opinie na temat dozoru elektronicznego dominują w społeczeństwie i wśród osadzonych. Odpowiedzi
mężczyzn bazowały bowiem na ich wyobrażeniach, które tworzą się na podstawie informacji uzyskiwanych z różnych źródeł – w przypadku uczestników badania prawdopodobnie w dużej mierze pochodzą od współosadzonych i innych
członków społeczeństwa. Przyjmując jednak, że ich wiedza jest niepełna w tym
zakresie, można przypuszczać, że wykorzystują oni strereotypy. Po drugie, uzyskane dane świadczą o tym, że dozór elektroniczny nie okazał się uciążliwy dla
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mężczyzn, którzy byli nim objęci w przeszłości. Właściwie nie wskazali większych
trudności z odbywaniem go ani w sferze funkcjonowania osobistego ani społecznego. Przeciwnie, dostrzegali wiele różnorodnych korzyści z niego, zarówno dla
siebie samych, jak i swoich rodzin, a nawet w wymiarze dobra społecznego. Poza
tym jedynie 15% wszystkich badanych osób traktuje dozór elektroniczny jako karę
pozbawienia wolności. Dla większości z nich jest to kara ograniczenia wolności,
kara stosowana w warunkach wolnościowych a nawet środek karny czy dozór
kuratora sądowego. Dlatego warto zweryfikować, czy „Kara przestałaby być karą,
gdyby nie wywoływała pewnego dysonansu, dyskomfortu” (Lewicka-Zelent 2020,
s. 197). Być może jak twierdzi K. Mamak (2017, s. 38) dozór elektroniczny jest
tylko karą formalną ale nie faktyczną pozbawienia wolności dla skazanych, a G.
Hochmayr i M. Małolepszy [2019], s. 21) słusznie podkreślają, że ze względu na
jego karną naturę oraz wymóg zgody skazanego powinien być stosowany wyłącznie przy wykonywaniu kary pozbawienia wolności, która ma stanowić dla niego
pewną dolegliwość.
Odpowiedzi udzielone przez uczestników badania dowodzą złożonej natury
dozoru elektronicznego, o skuteczności którego decyduje wiele czynników. Według
osadzonych sąd bezwzględnie powinien brać pod uwagę przy jego orzekaniu: to,
czy oskarżony ma rodzinę i dzieci, stan jego zdrowia oraz sprawności i członków
jego rodziny oraz zatrudnienie na stałe. Poza tym ważne są według nich uczucia
moralne i empatia oskarżonego oraz motywacja do zmiany a także gotowość do
naprawienia szkody i pojednania ze sprawcą, gdyż zwiększają one prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa po zakończeniu dozoru.
K. Hannah-Moff i współpracownicy stwierdzili, że „Rezultaty studiów nad recydywą pokazują, że istnieje niezgodność między teoriami karania a czynnikami
ryzyka zachowań przestępnych. Możliwość powrotu do działań kryminogennych
ma elastyczny charakter, dlatego pierwszym założeniem w diagnozowaniu tego
zjawiska jest odejście od kryteriów statycznych na rzecz poszukiwania zmiennych
stanowiących dynamiczne czynniki ryzyka recydywy. Po drugie, istnienie zależności między groźbą zachowań kryminogennych a nasileniem określonych potrzeb
skazanych zakłada ocenianie powrotności do przestępstwa w kategorii frustracji
indywidualnych potrzeb, dotyczących osiągania reglamentowanych w społeczeństwie „wartości i dóbr”. Diagnozowanie prawdopodobieństwa recydywy oparte
na dynamicznej kategorii „ryzyko/potrzeby” stanowi podstawę do specyficznych
działań resocjalizacyjnych i/lub terapeutycznych, które prowadzą do charakterystycznej dla określonej osoby redukcji fuzji tych czynników” (Niewiadomska 2007,
s. 156). Co więcej, wydaje się, że w przypadku orzekania przez sąd kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego, powinna być postawiona wstępna
diagnoza uwzględniająca chociażby wybrane czynniki warunkujące jego skuteczność. Dlatego tak ważne jest w przyszłości zidentyfikowanie najważniejszych jej
predyktorów.
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Poza tym wydaje się niezbędna edukacja prawna Polaków, którzy wiedzieliby, na czym polega odpowiedzialność karna i jakie kary może zastosować sąd
w sytuacji naruszenia norm prawnych. W przeprowadzonym badaniu ujawniono
kilka nieścisłości, które wynikają najprawdopodobniej z braku wystarczającej wiedzy osób osadzonych na temat sytuacji, w jakiej znalazły się. Niektóre osoby nie
odróżniają dozoru elektronicznego od dozoru kuratora sądowego. Inne pomimo,
że nie popierają stosowanie dodatkowych zobowiązań przez sąd podczas orzekania o objęciu dozorem elektronicznym w postaci podjęcia próby mediowania
z osobami pokrzywdzonymi, twierdzą, że ważnymi czynnikami zapobiegającymi
przed recydywą osób w SDE jest gotowość oskarżonego do naprawienia szkody
i pojednania się z osobą pokrzywdzoną.
Reasumując, warto dokonać refleksji nad uzyskanymi wynikami badań i skorzystać w praktyce z sugestii osób, które mają doświadczenia z SDE, a mimo to
powróciły na drogę przestępczą, oczywiście po przeprowadzeniu kolejnych, pogłębionych badań nad skutecznością dozoru elektronicznego. H. Stuart (2011, s. 14)
jest przekonany, że wszelkie badania powinny rozpoczynać się od ustalania czynników zapobiegających recydywie.

Abstract: Experiences and ideas of the convicted persons
pertaining to the effectiveness of electronic supervision
The criminal penalty should, by definition, perform several basic functions, among which an
important place is given to the function of preventing against reoffending. From this perspective, it is synonymous with its effectiveness. Thus, such forms of punishment have been
searched for that actually guarantee that the convicted person will not return to criminal
activity. In 2007 the possibility of placing the offender under the supervision was introduced.
Accordingly, it can be acknowledged that this practice is relatively new, as compared to the
execution of other penalties. There are plenty of issues concerning ESS that have not been
disclosed yet. Therefore, studies have been undertaken with reference to the convicted persons placed under the electronic supervision in the past and those not placed in order to
reveal their attitude towards the effectiveness of ESS.
As part of research, a diagnostic survey method has been employed, in addition to author’s
own survey questionnaire. There were 200 convicted men who participated in research, half
of whom were under electronic supervision due to an earlier court decision. The obtained
research results point to a significant similarity of the attitudes of the compared convicted
persons as regards the way the electronic supervision is understood and the types of factors
influencing its effectiveness. Nonetheless, the convicted persons having no experience with
ESS perceive more drawbacks in such a supervision in comparison with the persons who
have experienced ESS, which may prove that their assessment is entrenched in stereotypes.
It is worrying that convicts do not feel considerable burden caused by electronic supervision,
which may imply the lack of its effectiveness in their case.
Key words:
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Charakterystyka pacjentów
kończących i przerywających stacjonarną terapię
uzależnienia od alkoholu
Abstrakt: Wprowadzenie. Osoby uzależnione od alkoholu często nie kończą podejmowanego leczenia psychoterapeutycznego. O ile w leczeniu ambulatoryjnym pacjenci stale narażeni
są na działanie czynników mogących utrudnić utrzymanie abstynencji i dokończenie leczenia, o tyle osoby leczące się w ośrodkach stacjonarnych doświadczają powyższych czynników
w zredukowanym wymiarze. Pomimo tego znaczny odsetek pacjentów „wypada” z programów
terapeutycznych realizowanych w ośrodkach stacjonarnych. Tak więc, celem podjętych badań
było dokonanie porównania osób kończących i przerywających stacjonarną terapię uzależnień
od alkoholu pod względem cech dostępnych w historiach choroby.
Metoda. Dane empiryczne uzyskano analizując dokumentację medyczną – historie choroby
pacjentów uzależnionych od alkoholu przebywających w ciągu jednego roku w stacjonarnym
oddziale odwykowym i podejmujących podstawowy program terapii uzależnień.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby z grupy badawczej w zaczym odsetku (27,6%)
nie kończą podejmowanego leczenia stacjonarnego. Mężczyźni statystycznie częściej od kobiet przerywali terapię, ponadto osoby niekończące terapii częściej żyły samotnie (kawalerowie, rozwodnicy i panny) i pozostawały bez stałego dochodu. Nie sprzyja kończeniu terapii
obecność zaburzeń i chorób psychicznych (depresji, halucynozy alkoholowej przy przyjęciu
do szpitala, schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej). W mniejszym stopniu różniły
badane grupy takie zmienne jak: miejsce zamieszkania, posiadanie dzieci, wykształcenie,
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stan somatyczny przy przyjęciu, zobowiązanie sądowe do leczenia oraz karalność. Wśród
deklarowanych motywów podejmowania terapii najsilniej sprzyjających jej ukończeniu należy
wymienić poprawę relacji rodzinnych i motywy zdrowotne.
Wnioski. Warto poszerzać i uelastyczniać ofertę programów terapeutycznych ośrodków stacjonarnych uwzględniając trudności i deficyty osób niekończących terapii. W psychoterapii należy
korzystać z metod i technik podtrzymywania motywacji pacjentów do dokonywania zmian.
Słowa kluczowe: Stacjonarny program terapii, efektywność oddziaływań, uzależnienie.

Wprowadzenie
Istnieje wiele kryteriów szacowania skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Najczęstszym wskaźnikiem efektywnych oddziaływań terapeutycznych jest
utrzymywanie abstynencji alkoholowej (Głowik 2008). Powszechnie przyjmuje się
założenie, że aby osoba uzależniona była w stanie utrzymać przez dłuższy czas
abstynencję alkoholową powinna ukończyć program terapii odwykowej. Ukończenie programu terapii uzależnień zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się
u niej pozytywnych zmian w zakresie funkcjonowania osobistego, społecznego
i aktywności prozdrowotnej (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda 2006). Z tego powodu pomyślne ukończenie programu terapii uzależnień można uznać za wskaźnik efektywnych oddziaływań psychokorekcyjnych.
Oddziaływania psychoterapeutyczne stanowią istotny element pracy resocjalizacyjnej. Z tego powodu warto nawiązać do badań wskazujących na to, że osoby,
które są w stanie dotrwać do końca zaprojektowanych wobec nich oddziaływań
resocjalizacyjnych (w tym też psychoterapeutycznych), rzadziej powracają do przestępstwa niż osoby, które z jakichkolwiek powodów przerywają uczestniczenie
w podjętych programach korekcyjnych (Hollin i in. 2004). Na przykład z badań
Merringtona i Stanley’a (2007) wynika, że osoby kończące programy resocjalizacyjne rzadziej wracają do przestępczości w porównaniu z osobami, które nie
podejmują tych programów. Natomiast osoby, które decydują się na uczestnictwo
w programie resocjalizacyjnym i nie kończą go, częściej powracają do przestępczości niż osoby, które w ogóle nie uczestniczyły w żadnym programie i zostały
jedynie ukarane karą pozbawienia wolności.
W związku z powyższym, celem podjętych badań było dokonanie porównania
osób kończących i przerywających stacjonarną terapię uzależnień od alkoholu pod
względem cech dostępnych w historiach choroby.
Poznanie właściwości osób kończących i przerywających stacjonarną terapię
uzależnień pozwoli na uwzględnianie większej ilości problemów pojawiających
się u pacjentów oraz bardziej adekwatne formułowanie celów terapeutycznych
i ich realizację.
Im precyzyjniejsze będziemy posiadali informacje o pacjentach przerywających terapię tym łatwiej będzie dostosować do ich potrzeb programy terapeutycz486  (s. 485–501)

Charakterystyka pacjentów kończących i przerywających stacjonarną terapię…

ne. Dzięki temu większa ilość osób będzie w stanie je ukończyć i ostateczny efekt
terapeutyczny będzie wyższy.
Program terapeutyczny realizowany w stacjonarnym oddziale odwykowym
nawiązuje do psycho-bio-społecznego modelu uzależnienia od alkoholu oraz
strategiczno-strukturalnej terapii uzależnień. Program jest intensywny – pacjenci codziennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych uczęszczają na
zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym, ponadto biorą udział w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików na terenie oddziału i poza nim, także
realizują prace „domowe”. Każdy pacjent odbywa 1–2 indywidualne sesje psychoterapeutyczne w tygodniu. Siedmiotygodniowy program terapeutyczny został
podzielony na dwa etapy (4 tygodnie + 3 tygodnie), w pierwszym etapie tematy
grup psychoedukacyjnych koncentrują się wokół zagadnień rozpoznawania uzależnienia, rozpoznawania destrukcyjnych skutków picia, strategii radzenia sobie
z głodem alkoholowym i poznania procesu terapeutycznego. Drugi etap przygotowuje pacjentów do opuszczenia oddziału, tematy grup terapeutycznych dotyczą
umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia oraz dostarczają podstawowych wiadomości dotyczących strategii zapobiegania nawrotom uzależnienia.

Metodologia badań i charakterystyka badanej populacji.
W oparciu o przedstawione powyżej spostrzeżenia z badań sformułowaliśmy
następujące pytanie badawcze: Czy w zakresie badanych zmiennych istnieją różnice między pacjentami kończącymi i przerywającymi stacjonarną terapię uzależnień
od alkoholu?
Za kryterium przerwania terapii uzależnień przyjęliśmy zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach psychoterapeutycznych w związku z wcześniejszym wypisaniem pacjenta z oddziału terapii uzależnień lub też przeniesieniem go na inny
oddział szpitala.
Badania polegały na analizie dokumentacji medycznej pacjentów uczestniczących w terapii na stacjonarnym oddziale terapii uzależnień od alkoholu w ciągu
jednego roku. Przeanalizowano terapii historie chorób 283 pacjentów. Z czego
78 osób tj. 27,6% przerwało terapię z różnych powodów. Nieco niższą liczbę pacjentów bo 22% przerywających terapię uzależnień wskazała Fudała (2003), na
przykładzie całodobowego oddziału WOTUW w Pruszkowie.
Najczęstszym powodem przerwania terapii pojawiającym się w historii choroby było nieprzestrzeganie przez pacjenta zasad regulaminu placówki. Niestety
w dokumentacji pacjenta nie zawsze precyzyjnie zostały określone okoliczności
wypisania go przed ukończeniem programu terapeutycznego. W historiach choroby, w których bardziej szczegółowo opisano okoliczności wypisu pacjenta ze
szpitala, przerwanie terapii było najczęściej wynikiem decyzji personelu w związku z naruszeniem przez pacjenta regulaminu w postaci złamania abstynencji.
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Rzadziej pojawiały się takie przyczyny jak trudna sytuacja rodzinna, otrzymanie
pracy, konflikty interpersonalne czy problemy zdrowotne wymagające pilnej specjalistycznej interwencji medycznej somatycznej lub psychiatrycznej.
Podczas badania przeanalizowano 257 historii chorób pacjentów dostępnych
w dziale statystyki szpitala. Pozostałe 26 historii były nie dostępne. Powody, dla
których dokumentacja była niedostępna nie jest znana autorom artykułu. Najprawdopodobniej dokumentacja ta pozostawała na oddziałach szpitala w związku
z ponowną hospitalizacją osoby.

Prezentacja wyników i ich omówienie
Zdecydowana większość pacjentów oddziału znajduje się między 30 a 59
rokiem życia. Najwięcej pacjentów przerywających terapię znajduje się między
30 a 39 rokiem życia (40,5%). Natomiast spośród pacjentów kończących terapię
uzależnień najwięcej znajduje się między 50 a 59 rokiem życia (80%). Taki stan
rzeczy można wyjaśnić faktem, że osoby starsze prawdopodobnie przez dłuższy
czas spotykały się z negatywnymi konsekwencjami uzależnienia, również więcej
razy bezskutecznie podejmowały próby poradzenia sobie z nałogiem i ostatecznie
przy kolejnej próbie silniej były zdeterminowane, aby ukończyć terapię.
Nawiązując do wyników badań EZOP, najczęściej nadużywają alkoholu kobiety w wieku 30 – 39 lat i mężczyźni w przedziale wiekowym 40–49 lat. Rozpowszechnienie nadużywania alkoholu u mężczyzn w przedziale wiekowym 30–39
lat i 50 – 64 lat jest nieznacznie niższe. Najmniej zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu zaobserwowano u mężczyzn 18 29 lat (Świątkiewicz 2012).
W związku z powyższym można przypuszczać, że osoby starsze cechują się
dłuższym stażem picia alkoholu i doświadczają większej destrukcji alkoholowej niż
osoby młodsze, przez co są bardziej skłonne do uznania własnej bezsilności wobec alkoholu. Prawdopodobnie też starszym pacjentom łatwiej adaptować się do
regulaminów, ponadto rzadziej wchodzą w konflikty i są bardziej konformistyczni.
Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że dość duża liczba pacjentów powyżej
50 roku życia nie jest w stanie wytrwać do końca psychoterapii. Nie można wykluczyć, że przyczyną tego stanu rzeczy są ograniczenia wynikające z trudności
w zakresie funkcjonowania ich procesów poznawczych lub psychosomatycznego
stanu zdrowia. Zwłaszcza, iż psychoterapia, w której uczestniczą zawiera wiele
elementów psychoedukacyjnych.
Przy przyjętym w badaniach podziale na grupy wiekowe test chi kwadrat nie
wskazał na istotne różnice statystyczne między osobami kończącymi i przerywającymi terapię.
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Tabela1. Liczba pacjentów kończących i przerywających terapię w zależności od wieku
Grupa

Do 19 lat 20–29 lat 30–39 lat 40–49 lat 50–59 lat 60–69 lat

P
% z wiersza

0

4

30

20

14

4

0,00%

5,56%

41,67%

27,78%

19,44%

5,56%

3

12

44

61

57

8

1,62%

6,49%

23,78%

32,97%

30,81%

4,32%

3

16

74

81

71

12

U
% z wiersza
Razem w kolumnie

Wiersz
razem
72

185

257

P – Liczba pacjentów przerywających terapię, U – Liczba pacjentów kończących terapię

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Podział pacjentów ze względu na kończenie terapii, wiek i ilość podejmowanych
uprzednio leczeń odwykowych
Grupa
P/D

P/D

Wiek
20–29 lat
30–39 lat

% z k.
L
% z k.

P/D

40–49 lat

P/D

50–59 lat

P

>60 lat

L
% z k.
L
% z k.
L

< 19 lat

U

20–29 lat

U

30–39 lat

40–49 lat

2 ter.

3 ter.

4 ter.

5 ter.

6 ter.

Wiersz

1

2

0

0

1

0

0

4

13%

7%

0%

0%

20%

0%

0%

6%

3

12

4

8

0

1

2

30

38%

43%

33%

57%

0%

50%

67%

42%

2

8

3

5

1

0

1

20

25%

29%

25%

36%

20%

0%

33%

28%

2

4

4

1

2

1

0

14

25%

14%

33%

7%

40%

50%

0%

19%

0

2

1

0

1

0

0

4

7%

8%

0%

20%

0%

0%

6%

8

28

12

14

5

2

3

72

26%

22%

38%

38%

33%

25%

Liczba

1

1

0

1

0

0

0

3

% z k.

6%

1%

0%

4%

0%

0%

0%

2%

0

5

5

0

0

1

1

12

0%

6%

12%

0%

0%

25%

11%

6%

7

21

6

6

3

0

1

44

39%

26%

14%

26%

38%

0%

11%

24%

4

27

14

7

4

1

4

61

22%

33%

33%

30%

50%

25%

44%

33%

31%

U

1 ter.

0%

% z k.
L

Ogół
% z k.

U

L

Bez ter.

L
% z k.
L
% z k.
L
% z k.
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Grupa

Wiek

U

50–59 lat

U

>60 lat

Ogół
% z k.

L
% z k.
L
% z k.
L
69%

Razem w
kolumnach

Bez ter.

1 ter.

2 ter.

3 ter.

4 ter.

5 ter.

6 ter.

Wiersz

6

22

14

9

1

2

3

57

33%

27%

33%

39%

13%

50%

33%

31%

0

5

3

0

0

0

0

8

0%

6%

7%

0%

0%

0%

0%

4%

9

185

12

257

18

81

42

23

8

4

74%

78%

62%

62%

67%

75%

26

109

54

37

13

6

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L– Liczba, % z k. – % z kolumny

Źródło: badania własne.

Ilość podejmowanych leczeń odwykowych przez pacjentów nie ma istotnego statystycznie znaczenia dla przerywania terapii (chi kwadrat 3,9; p=0,6).
W związku z tym nie można zakładać, że jeśli pierwsze leczenie nie powiodło
się, to kolejne również zakończą się niepowodzeniem polegającym na jego przerwaniu. Fakt ukończenia terapii zależy nie tylko od samej struktury programu
terapeutycznego i relacji terapeutycznej między pacjentem a terapeutą. Ważna
jest również postawa pacjenta i gotowość jego do dokonania zmian w zakresie
swojego funkcjonowania. Można przypuszczać, że pacjenci powracający na terapię wracają z wyższym poziomem zaangażowania, aby ją ukończyć. Warto więc
przełamywać stereotypowe przekonania osób kwalifikujących do programów terapeutycznych, dotyczące negatywnego rokowania ukończenia terapii, przez osoby
wcześniej przerywające leczenie.
Przyjęło się, że uzależnienie od alkoholu jest dolegliwością mężczyzn. Przyczyn takiego myślenia można poszukiwać w społecznym spostrzeganiu mężczyzn
jako osób, które częściej sięgają i nadużywają alkoholu. Większa częstość występowania problemów alkoholowych w pewnym stopniu jest rezultatem istniejącej świadomości społecznej. Uzyskane wyniki z badań EZOP Polska wskazują
na obecność wśród wielu mieszkańców Polski sztywnych i restrykcyjnych przekonań w odniesieniu do pozycji i ról społecznych osób doświadczających zaburzeń
psychicznych. Niedostatek wiedzy i realnych doświadczeń stanowią źródło stereotypów społecznych wobec osób chorujących psychicznie, chorób psychicznych
i instytucji opieki psychiatrycznej (Wciórka 2012). Także problemy wynikające
z nadużywania alkoholu są bardziej widoczne u mężczyzn, na przykład związana
z uzależnieniem przestępczość, wypadki czy problemy w pracy.
W zależności od płci destrukcyjny wpływ alkoholu może przejawiać się w inny sposób oraz środki oddziaływania mogą być zróżnicowane. Z tego powodu
w podjętych badaniach zwrócono uwagę na różnice wynikające z płci osoby uzależnionej.
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Płeć pacjenta okazała się zmienną istotnie statystycznie różnicującą osoby
kończące terapię od osób przerywających (p=0,03; chi kwadrat Pearsona = 4,3).
Mężczyźni częściej nie kończą terapii uzależnień (prawie 33%), w porównaniu
z kobietami (21%).
Tabela 3. Pacjenci kończący i przerywający terapię w zależności od płci
Grupa
P

U

L
% z w.
L
% z w.

Razem w kolumnach

Mężczyźni

Kobiety

Wiersz

51

21

72

70,83%

29,17%

105

80

56,76%

43,24%

156

101

185

257

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % z w. – % z wiersza

Źródło: badania własne.

Stan cywilny pacjenta ma istotne znaczenie dla prawdopodobieństwa ukończenia terapii (p=0,02; chi kwadrat Pearsona =11,6). Najczęściej terapię przerywają kawalerowie (43%), rozwodnicy (34,5%) i panny (24%). Największą grupę
badanych osób stanowią osoby pozostające w związku małżeńskim lub konkubinacie i te osoby w porównaniu z pozostałymi grupami rzadziej rezygnują z terapii.
W związku z powyższym można przyjąć, że świadomość negatywnych konsekwencji picia, jakich doświadczają osoby bliskie może być istotnym czynnikiem podtrzymującym motywację do leczenia. Kawalerowie, osoby rozwiedzione i panny mogą
nie mieć odpowiedniego społecznego wsparcia do wytrwania w postanowieniu
ukończenia terapii. Dodatkowym czynnikiem, który może mieć demotywujące znaczenie dla pacjentów jest fakt, iż często dowiadują się oni o podjętej przez partnera ostatecznej decyzji o rozwodzie (lub też orzeczeniu sądu) podczas realizacji
programu terapeutycznego.
W podjętych badaniach zwróciliśmy uwagę na podawane przez pacjentów
motywy podejmowania terapii. Można przypuszczać, że były one pewnego rodzaju mechanizmami, które istotnie przyczyniły się do podjęcia decyzji w kwestii
uczestniczenia w terapii. Podczas terapii zazwyczaj pacjenci doświadczają szeregu zwątpień, które niekorzystnie wpływają na poziom przejawianej przez nich
motywacji. Wahania w obrębie poziomu motywacji zapewne wiążą się z zaburzeniem mechanizmów regulujących zachowaniem lub pojawieniem się innych
konkurencyjnych bodźców m.in. subiektywnego odczucia korzyści płynących ze
spożywanego alkoholu, takich jak poczucie zadowolenia. Z tego powodu personel
wielokrotnie powraca do pierwotnych motywów pacjenta oraz posługuje się różnorodnymi interwencjami podnoszącymi jego motywację do dokonywania zmian.
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cji. Dzięki temu możliwe jest podtrzymanie decyzji o kontynuowaniu terapii oraz
zwiększa się prawdopodobieństwo jej ukończenia. Wykorzystywane przez terapeutów zasoby motywujące pacjentów do dokonywania konstruktywnych zmian
mają swoje źródło zarówno w samej osobie pacjenta jak i poza nią. W związku
z tym można dostrzec u pacjentów zarówno motywy wewnętrzne jak i zewnętrzne. Rheinberg (2006) za zachowania motywowane wewnętrznie uważa te, które
podejmuje się dla siebie samego i jeśli dana osoba działa z własnego popędu.
Natomiast z zewnętrzną motywacją mamy do czynienia wtedy, gdy motyw przejawianej aktywności znajduje się poza właściwym działaniem, czyli pacjent jest
sterowany z zewnątrz. Podczas terapii terapeuci zmierzają do tego, aby pacjenci
czuli się zdeterminowani wewnętrznie do utrzymywania abstynencji i nie spostrzegali siebie jako osób sterowanych zewnętrznie. Powszechnie przyjmuje się, że
motywacja wewnętrzna w większym stopniu zapewnia uzyskanie długotrwałych
efektów terapeutycznych.
Według Reykowskiego (1992) proces motywacji jest mechanizmem regulującym czynności człowieka, których celem jest doprowadzenie do określonego efektu. Efektem może być: zmiana w fizycznym lub społecznym stanie rzeczy, zmiana
w sobie, czy też zmiana własnego położenia fizycznego lub społecznego. Pacjenci
uczestniczący w terapii odwykowej kierują się różnymi motywami. Zgodnie z założeniami modelu pracy terapeutycznej realizowanej na oddziale podstawowym
celem, do którego powinni zmierzać pacjenci, jest zmiana dotychczasowego stylu
życia, której warunkiem jest abstynencja alkoholowa. Zmiana dotychczasowego
stylu życia wymaga od pacjentów intensywnej pracy nad sobą, relacjami społecznymi oraz swoim stanem zdrowia fizycznego i psychicznego. Zgodnie z zaleceniami dla trzeźwiejących alkoholików konieczne są również zmiany w zakresie
swojego położenia fizycznego jak i społecznego. Aspekt ten przejawia się w życiu
osoby uzależnionej od alkoholu w rezygnacji z pozostawania w miejscach, gdzie
jest dostępny alkohol oraz w wycofaniu się z kontaktów z osobami nietrzeźwymi
i nawiązaniu nowych kontaktów z osobami, które są w stanie uszanować decyzję
pacjenta dotyczącą abstynencji alkoholowej. W związku z tym, iż w przyjętym
w Polsce modelu leczenia zakłada się, że alkoholik utracił kontrolę nad spożywaniem alkoholu do końca życia, należy uznać, że motywacja do utrzymywania
abstynencji u alkoholika jest niekończącym się, płynnym i wyjątkowo złożonym
procesem. Zróżnicowane motywy podejmowania terapii utrudniają odwoływanie
się podczas rozmów kwalifikacyjnych do uniwersalnych wartości i celów. W efekcie przeprowadzonych badań, poniżej w tabeli zaprezentowane zostały najczęstsze motywy podejmowania terapii zapisane w historii choroby pacjentów. Można
więc wyodrębnić takie, które polegają na dążeniu do czegoś, np. utrzymania abstynencji oraz takie, które wiążą się z unikaniem czegoś, np. konsekwencji sądowych. Motywacja pacjentów może być efektem negatywnych czynników takich jak
cierpienie, ból, zagrożenie oraz czynników dodatnich, np. doświadczane korzyści z abstynencji, pozytywny wizerunek siebie jako trzeźwej osoby. W pierwszym
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etapie terapii motywacja pacjentów zazwyczaj jest zewnętrzna i wynika z negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu. W środowisku osób zajmujących
się pracą z osobami uzależnionymi lub wśród rodzin osób uzależnionych często
pojawia się pytanie, co należy zrobić, aby zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia terapii. Istnieją pewne procedury interwencyjne wobec osób uzależnionych
mających na celu spowodowanie tego, by osoby te podjęły terapię. Jednak nie
zawsze gwarantują one rozpoczęcie przez nie terapii.
Motywy mogą powstać u pacjentów pod wpływem wielu czynników, takich
jak: niezaspokojone potrzeby fizjologiczne, deprywacja potrzeb psychicznych, doświadczanie strachu, bólu, frustracji, stresu, konflikty z prawem i interpersonalne,
zakłócenia w obrębie czynności umysłowych, czy dostrzeżenie zagrożenia wartości
cenionych przez pacjenta.
Spośród najczęściej podawanych przez pacjentów na wstępie terapii motywów
pojawiały się takie jak: chęć utrzymania abstynencji, niepokoje związane ze stanem własnego zdrowia, poprawa sytuacji rodzinnej oraz sądowe zobowiązanie do
leczenia. Spośród tych motywów rozpoczęcia terapii najmniej skutecznym motywem jest sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego. Najrzadziej przerywały
terapię osoby, które deklarowały rodzinne lub związane ze stanem zdrowia motywy do podjęcia terapii. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko
chęć utrzymania abstynencji pojawiła się u 66% pacjentów, a sądowe zobowiązanie u 61% pacjentów, którzy ukończyli terapię odwykową.
W przedstawionej poniżej tabeli 5 można dostrzec, że dominującym motywem podjęcia terapii podawanym przez pacjentów jest chęć utrzymania abstynencji, z której utrzymaniem nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie.
Tabela 4. Kończenie lub przerywanie terapii w zależności od stanu cywilnego i podawanych
motywów przy przyjmowaniu pacjenta do szpitala
Grupa
L

P

Stan
cywilny
Kaw.

% z w.
L

P

Roz.

% z w.
L

P

Pan.

% z w.
L

P

Żon.

% z w.
L
% z w.

P

Wd.

Abstyn.

Zdrowie

Sąd

Rodzina

Brak
Infor.

Wiersz

13

3

3

3

0

22

59%

14%

14%

14%

0%

43%

12

2

3

1

1

19

63%

11%

16%

5%

5%

35%

3

0

1

1

1

6

50%

0%

17%

17%

17%

24%

14

1

4

3

1

23

61%

4%

17%

13%

4%

21%

0

0

2

0

0

2

0%

0%

100%

0%

0%

13%
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Grupa
L

Stan
cywilny

Ogół

% z w.
L

U

Kaw.

% z w.
L

U

Roz.

% z w.
L

U

Pan.

% z w.
L

U

Żon.

% z w.
L

U

Wd.

% z w.
L

Ogół

% z w.
L

Rwk.

Abstyn.

Zdrowie

Sąd

Rodzina

Brak
Infor.

Wiersz

42

6

13

8

3

72

58%

8%

18%

11%

4%

16

3

3

6

1

29

55%

10%

10%

21%

3%

57%

18

8

6

3

1

36

50%

22%

17%

8%

3%

65%

9

2

1

6

1

19

47%

11%

5%

32%

5%

76%

31

15

9

30

1

86

36%

17%

10%

35%

1%

79%

7

4

1

2

0

14

50%

29%

7%

14%

0%

88%

81

32

20

47

4

184

44%

17%

11%

26%

2%

123

38

33

55

7

256

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % z w. – % z wiersza, Kaw.
– Kawaler, Roz. – Rozwiedziony, Pan. – Panna, Żon. – Żonaty/ zamężna, Wd. – Wdowiec/wdowa, Rwk.
– Razem w kolumnach

Źródło: badania własne.

Tabela 5. Motywy deklarowane na początku terapii a kończenie lub jej przerywanie
Grupa

P

U

L
% z w.
L
% z w.

Razem
w kolumnie

Abstyn.

Zdrowie

Sąd

Rodzina

Brak
Infor.

Motywy
Razem

42

6

13

8

3

72

58,33%

8,33%

18,06%

11,11%

4,17%

82

32

20

47

4

66,13%

17,30%

10,81%

25,41%

2,16%

124

38

33

55

7

185

257

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % z w. – z wiersza

Źródło: badania własne.

W kontekście zmiennej „wykształcenie” test istotności statystycznej chi kwadrat
okazał się nieistotny (chi kwadrat =7,6; p = 0,1). Jednak na rozkładzie liczności
można dostrzec wyraźną zależność, że najczęstszymi pacjentami nie kończącymi
terapii są osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Łącznie te dwie
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grupy stanowią 67% osób przerywających terapię. Program terapii uzależnień realizowany w oddziale bazuje na koncepcji poznawczo – behawioralnej. W związku z tym niektóre podejmowane interwencje o charakterze poznawczym mogą
być zbyt trudne, przez co niedostosowane do stylu uczenia niektórych pacjentów.
Tabela 6. Wykształcenie pacjentów a kończenie lub przerywanie terapii
Grupa

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Brak.

Wiersz

21

38

10

2

1

72

29,17%

52,78%

13,89%

2,78%

1,39%

44

75

50

9

7

23,78%

40,54%

27,03%

4,86%

3,78%

65

113

60

11

8

L

P

% z w.
L/A

U

% z w.

Razem w kolumnie

185

257

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L– Liczba, % z w. – z wiersza

Źródło: badania własne.

Z poniższej tabeli wynika, że istnieją istotne różnice statystyczne między osobami kończącymi i przerywającymi terapię uzależnień od alkoholu w zależności
od źródła utrzymania pacjenta (chi kwadrat =37,2; p =0,00). Osobami najrzadziej przerywającymi terapię są osoby posiadające źródło utrzymania w postaci
pracy dorywczej, etatowej, emerytury lub pozostające na utrzymaniu rodziny. Najczęściej przerywają terapię osoby pozostające bez dochodu (84,62%). Tak duży
procent osób będących bez dochodu nie kończących terapię może wskazywać
na konieczność uwzględnienia zawodowych i materialnych potrzeb wynikających
z sytuacji w jakiej pozostają.

% z w.
U
% z w.
Rwk.

Inne

Zasiłki

Etat

Bez doch.

Emerytura

Praca dorywcza

Dział. gosp.

Renta, renta rodzinna

Gospodarstwo rolne

Brak infor.

Wiersz razem

P

Rodzina

Grupa

Tabela 7. Źródło utrzymania a kończenie lub przerywanie terapii

17

13

15

10

11

2

3

1

0

0

0

72

23,61% 18,06% 20,83% 13,89% 15,28%
39

22

29

35

21,08% 11,89% 15,68% 18,92%
56

35

44

45

2,78%

2

8

1,08%

4,32%

13

10

4,17% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00%
14

7

14

1

14

185

7,57% 3,78% 7,57% 0,54% 7,57%
17

8

14

1

14

257

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, Rwk – Razem w kolumnach, % z w r. –
z wiersza/in row.

Źródło: badania własne.
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Wśród pacjentów sądowo zobowiązanych do leczenia istnieje różnica między liczbą osób sądowo zobowiązanych przy podejmowaniu terapii a liczbą osób
w momencie kończenia terapii. W momencie rozpoczynania terapii 22% osób
było zobowiązanych do leczenia odwykowego przez sąd, natomiast część osób
otrzymało sądowe zobowiązanie do leczenia w trakcie uczęszczania na terapię
i pod koniec terapii liczba osób sądowo zobowiązanych wzrosła do 30%. Tak
więc około 8% pacjentów zgłasza się na terapię spodziewając się w trakcie jej
trwania sądowego zobowiązania do leczenia. Procent zobowiązanych sądownie
pacjentów podejmujących terapię uzależnień na oddziale, na którym realizowane
były badania jest zbliżony do krajowego odsetka całodobowych oddziałów z 2009
roku, w których osoby zobowiązane sądownie stanowiły 37%, z których 41% kończy podstawowy program terapii uzależnienia (Sprawozdanie z realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości… 2009).
Uwzględniając fakt otrzymania sądowego zobowiązania niezależnie od tego
czy miało ono miejsce przed rozpoczęciem terapii lub po jej podjęciu w badanej
populacji pacjentów to 68% osób sądowo zobowiązanych przez sąd ukończyło terapię. Wobec niektórych osób takie postępowanie może przynieść efekt w postaci
ukończenia programu terapii, co może dawać nadzieję na pewną poprawę w zakresie funkcjonowania społecznego. Zwłaszcza, że dokonana analiza statystyczna
wskazuje, że fakt posiadania sądowego zobowiązania do leczenia nie różnicuje
w istotny sposób pacjentów kończących i przerywających terapię. Pragniemy nadmienić w tym miejscu, że sam fakt uczestniczenia tych osób w terapii odwykowej
jest rezultatem ich dobrowolnej decyzji. Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego wiąże się z umieszczeniem tych osób w szpitalu, doprowadzeniem do stanu równowagi biologicznej i motywowaniem do podjęcia terapii odwykowej. Tak
więc sam pobyt w szpitalu nie oznacza uczestniczenia w terapii i jej ukończenia,
gdyż do jej podjęcia konieczna jest osobista decyzja pacjenta.
Tabela 8. Liczba osób sądowo zobowiązanych do leczenia pod koniec terapii w grupie kończących i przerywających terapię
Grupa
P

U

L
% z w.
L
% z. w./r.

Razem w Kolumnie

Zobow. sądowe

Bez zobow.

Wiersz razem

47

25

72

65,28%

34,72%

133

52

71,89%

28,11%

180

77

185

257

P – Osoby przerywające terapię, U/F – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % z w.– z wiersza

Źródło: badania własne.
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Natomiast istotną statystycznie zależność dostrzegamy między osobami chorującymi na depresję (chi kwadrat = 9,2; p=0,002). Za kryterium doświadczania przez pacjenta depresji podczas uczestniczenia w terapii uzależnień przyjęto
obecność takiego zapisu w dokumentacji medycznej pacjenta. Prawie co druga
osoba cierpiąca na depresję nie kończy terapii, mimo iż z tego powodu jest równolegle leczona podczas pozostawania na oddziale terapii uzależnień. Oznacza to,
że objawy depresyjne znacznie obniżają gotowość do aktywnego uczestniczenia
w terapii odwykowej.
Terapeuci mogą napotkać na problemy diagnostyczne u alkoholików. Polegają one na trudnościach w odróżnieniu obniżonego nastroju będącego wynikiem
abstynencji alkoholowej od faktycznego chorowania na depresję. W depresji obserwuje się spowolnienie, ogólny spadek energii oraz przeżywanie poczucia bezsensowności i bezwartościowości. Pacjenci zazwyczaj bardzo cierpią i nie potrafią
temu cierpieniu w żaden sposób zaradzić. Pacjenci ci wycofują się z kontaktów,
jednocześnie mają świadomość, że stają się uciążliwi dla otoczenia, co dodatkowo pogłębia ich zły stan psychiczny. W depresji osoby doświadczają zaburzeń
procesów poznawczych. Głównie dotyczą one zaburzenia koncentracji uwagi oraz
obecności katastroficznych myśli. Alkoholicy mają trudności ze spostrzeganiem siebie jako źródła wielu szkód i z braniem odpowiedzialności za swoje zachowanie,
natomiast osoby uzależnione i chorujące na depresję mają nadmierną tendencję
doszukiwania się różnych kłopotów własnych i cudzych w sobie. Może prowadzić
to do zachowań suicydalnych.
Dość często osoby chorujące na depresję zaczynają używać alkoholu w celu
złagodzenia objawów. Dzięki temu osiągają one chwilową ulgę, ale jednocześnie
pogrążają się w pułapce uzależnienia. Sięgając po alkohol, który jest depresantem, doświadczają coraz częstszych sytuacji przynoszących dodatkowe cierpienie.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najpierw należy leczyć depresję, a dopiero później można planować terapię uzależnienia. W przeciwnym razie pacjent będzie miał problemy z jej ukończeniem. Ewentualnie można
podejmować próbę równoległego leczenia depresji i uzależnienia.
Na początku terapii uzależnienia najczęstszą metodą jest konfrontacja. Jednak
konfrontowanie pacjenta, który cierpi na depresję nie będzie skuteczne. Z tego
powodu nieuzasadniona jest praca nad destrukcją alkoholową, gdyż będzie nasilać
wahania nastroju i pogarszać funkcjonowanie pacjenta. Biorąc pod uwagę wolniejsze tempo pracy należy ostrożnie posługiwać się najczęściej podejmowanymi
wobec alkoholików metodami terapeutycznymi.
Stan psychiczny, w jakim osoba została przyjęta do szpitala, istotnie statystycznie różnicuje osoby kończące od przerywających terapię (chi kwadrat =5,4;
p=0,004).
U osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego w stanie halucynozy alkoholowej obserwujemy największy procent pacjentów przerywających podjętą terapię
odwykową (62,5%). U osób, u których w momencie przyjmowania do szpitala ob(s. 485–501)  497
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serwowano objawy chorób psychicznych (schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej) obserwujemy w 36% przerywanie terapii odwykowej. Brak dodatkowych
zaburzeń psychicznych pozwala pacjentom pomyślnie ukończyć terapię uzależnień.
Również pomyślnie kończyły terapię osoby, które przyjęto w stanie po dokonanej
próbie samobójczej i rozpoznano u nich uzależnienie od alkoholu.
Tabela 9. Stan psychiczny przy przyjmowaniu do szpitala a kończenie lub przerywanie terapii
Grupa

Prawidłowy
stan

Halucynoza
alkoholowa

Psychoza

Zaburz.
org.

Próba
samob.

Wiersz
razem

59

5

8

0

0

72

81,94%

6,94%

11,11%

0,00%

0,00%

156

3

14

2

9

84,78%

1,63%

7,61%

1,09%

4,89%

215

8

22

2

9

L

P

% z w.
L/A

U

% z w.

Razem w kolumnie

184

256

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % w. – z wiersza

Źródło: badania własne.

Co drugi uczestnik terapii uzależnień miał konflikt z prawem. Natomiast
w zakresie karalności nie dostrzegamy istotnych statystycznie różnic (chi kwadrat
= 3,6; p= 0,1). Podobny procent pacjentów karanych i niekaranych przerywa
terapię.
Tabela 10. Karalność a kończenie lub przerywanie terapii
Grupa / Group

Nie karani

Karani sądownie

Brak danych

Wiersz – razem

L

36

32

4

72

50,00%

44,44%

5,56%

115

65

5

62,16%

35,14%

2,70%

151

97

9

P

U

% z w.
L
% z w.

Razem w kolumnie

185

257

P – Osoby przerywające terapię, U – Osoby kończące terapię, L – Liczba, % z w. – z wiersza

Źródło: badania własne.

Podsumowanie i wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że realizowany program terapii uzależnień posiada pewne ograniczenia. Głównie dotyczą one tego, że nie wszyscy
pacjenci kończą rozpoczęty program terapeutyczny. Prawie co trzecia osoba po498  (s. 485–501)
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dejmująca terapię nie kończy jej. Częściej nie kończą mężczyźni, osoby młode, nie
pozostające w związku małżeńskim, o niskim wykształceniu.
Istnieje konieczność uwzględnienia tych właściwości I odpowiedniego zaplanowania postępowania z pacjentami, ponieważ trudno spodziewać się, że te osoby
będą w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem alkoholowym.
Zwiększenie odsetka osób podejmujących oraz kończących terapię przyczyniłoby się do istotnego postępu w zakresie oddziaływań terapeutycznych.
Obok problemu alkoholowego pacjenci uczestniczący w terapii cechują się
wieloma dodatkowymi, złożonymi problemami osobistymi, rodzinnymi, zawodowymi i zdrowotnymi.
Warto rozważyć istotę tych problemów, bo być może istnieją inne ważniejsze
trudności, jakimi należy zająć się, zanim osoba zostanie skierowana do tego rodzaju (strategiczno-strukturalnej) terapii uzależnień.
Większość osób rezygnujących z terapii to osoby z grupy podwyższonego ryzyka ze względu na brak podstawowych zasobów w postaci wspierającej więzi
z bliskimi, wystarczającego źródła utrzymania, czy też posiadania własnego miejsca zamieszkania.
Osobom nie pozostającym w związkach, zwłaszcza kawalerom i rozwodnikom, trudniej jest wytrwać w terapii. Niekiedy te osoby formułują wypowiedzi,
że nie mają dla kogo się zmieniać. Również pacjenci posiadający więcej niż dwoje
dzieci rzadziej rezygnują z terapii. Uzyskane wyniki potwierdzają formułowane
w literaturze przedmiotu opinie, że rodzina jest istotnym czynnikiem wspierającym proces terapii pacjenta.
W związku z powyższym można zakładać, że posiadanie własnej rodziny
z dziećmi jest znaczącym predykatorem ukończenia terapii.
Istotnym czynnikiem ryzyka przerwania terapii uzależnień jest brak zatrudnienia. Pacjenci wyłączeni z rynku pracy częściej nie kończą podjętej terapii uzależnień. Zapewne dla pacjentów zatrudnienie stanowi zarówno źródło utrzymania
jak i społecznego wsparcia.
Z tego powodu terapeuci realizujący programy terapeutyczne powinni intensywnie poszukiwać zasobów, które wspomogą podtrzymanie motywacji tych pacjentów do ukończenia terapii.
Dla ukończenia terapii większe znaczenie ma prawidłowe zdrowie psychiczne
niż somatyczne. Według uzyskanych z badań danych depresja jest negatywnym
predyktorem ukończenia terapii, zaś rozpoczęcie terapii uzależnień na oddziale
szpitala po podjętej próbie samobójczej stanowi pozytywny predyktor zakończenia
terapii. Wynik ten wymaga dalszego pogłębionego badania nad specyfiką i okolicznościami prób samobójczych podejmowanych przez osoby nadużywające alkoholu.
Należy zadbać, aby oddziaływania terapeutyczne wobec osób uzależnionych
od alkoholu były wielowymiarowe i tak zaprojektowane, aby można było poprawić
kompetencje społeczne pacjentów do prospołecznego rozwiązywania problemów.
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Kolejną kwestią istotną dla oceny efektywności podejmowanych oddziaływań
terapeutycznych jest fakt, że ewaluacji określonego programu warto byłoby dokonywać nie tylko w oparciu o bezpośrednie „twarde” wskaźniki (np. utrzymywanie
abstynencji). Efektem pełnego lub też częściowego uczestniczenia w programie
terapii odwykowej mogą być również takie konsekwencje jak: ograniczenie w czasie lub ilości spożywania alkoholu, zdobycie pewnych uniwersalnych kompetencji
przydatnych w życiu czy też poznanie miejsca, w którym w razie potrzeby można
szukać pomocy.
Przesadne posługiwanie się jednym podejściem terapeutycznym może doprowadzić do niedoceniania pojawiających się innowacji i zatrzymać rozwój innych
podejść teoretycznych. Sytuacja taka jest niepożądana, gdyż populacja osób uzależnionych jest bardzo zróżnicowana i może się okazać, że określone podejście
teoretyczne jest adekwatne tylko do wybranej grupy osób, a pozostałe osoby mogłyby więcej skorzystać z odmiennych interwencji terapeutycznych opartych na
innych podstawach teoretycznych.
Kwestia efektywności oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych będzie zawsze aktualna i dyskutowana. Warto podejmować badania nad
efektywnością oddziaływań terapeutycznych ze względów humanitarnych jak i finansowych. Każda osoba powracająca do nałogu jest źródłem wielu kosztów, które
ponosi nie tylko ona sama, ale najbliższa rodzina i społeczeństwo.

Abstract: The characteristic of the patients completing and
discontinuing the residential treatment programme
for alcohol dependence
Introduction. Patients addicted to alcohol often give up the psychotherapeutic treatment programs. On one side, in out-patients clinics they are exposed to several factors which make
keeping abstinence difficult and finishing the treatment program. On the other side patients
who participate in the stationary psychotherapy for addicted people are less exposed to this
factors and a lot of them still are not able to finish the treatment program. The aim of the
research was to describe and compare patients finishing and discontinuing the stationary
psychotherapy program for alcoholics.
Method. The empirical data was taken from analyzing medical documentation, history of
patients addiction staying over the year in a stationary department of the hospital and participating in the basic treatment program for alcoholics.
Result. Received results show that 27,6% of patients do not finish the taken treatment program for alcoholics. In the presentation there are statistically significant differences between
patients who finished psychotherapy and discontinued.
The men statistically more often then women break the psychotherapy. Patients who discontinued the psychotherapy more often live alone (divorced or unmarried), and stayed without
constant incomes. Personality disorders and mental diseases (depression, alcohol halucinosis
during entering the hospital, schizophrenia, affective bipolar disorder). W found less significant differences in such variables as: place of living, staying with children, level of education,
somatic state during entering the hospital, judicial commitment, and criminality.
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The strongest motives declared by the patients, who help them to finish the psychotherapy
were improving the family situation and health motives.
Conclusions. In the result we state, that it is necessary to increase and make more flexible
the offer of therapeutic programs in the stationary clinical centers. It should be considered
the difficulties and deficits of patients discontinued the therapeutic programs. During the
psychotherapy should be used the motivational methods encouraging patients to the change.
Key words: Residential therapeutic treatment, effectiveness of treatment, addition.
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Agresja i przemoc szkolna
doświadczana przez uczniów i uczennice
z lekką niepełnosprawnością intelektualną
w trzech formach kształcenia
Studium różnicy płci
Abstrakt: Agresja i przemoc szkolna na stałe wpisuje się w przestrzeń każdej szkoły. Doświadczanie tego zjawiska wpływa negatywnie na rozwój każdego człowieka. Częstość podlegania jemu zależy od wielu czynników między innymi płci czy pełnosprawności. Wśród dzieci
najbardziej narażonych na wiktymizację rówieśniczą są uczniowie i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe częściej stają się jej
ofiarami. Przeprowadzone badania stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: czy istnieją różnice
w poziomie doświadczania różnych typów agresji i przemocy szkolnej pomiędzy dziewczynkami i chłopcami z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającym do czwartej, piątej
klasy szkoły specjalnej, szkoły ogólnodostępnej i klasy integracyjnej? Uzyskane wyniki badań
skłaniają do dyskusji na ile wpływ na doświadczanie agresji i przemocy szkolnej u uczniów
i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczących się w różnych formach organizacji kształcenia ma „efekt płci”, a na ile „efekt niepełnosprawności”? Prezentowane wyniki
będą stanowiły podstawę do podjęcia dyskusji na temat jawnych i ukrytych mechanizmów
reprodukcji różnicy rodzajowej w instytucjach edukacyjnych.
Słowa kluczowe: agresja i przemoc szkolna, uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, stereotypy związane z płcią.
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Wprowadzenie
Zgodnie z ogólnoświatową tendencją do humanizacji życia społecznego, dzięki
której nastąpił rozwój koncepcji integracji społecznej, w Polsce system organizacji
kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym dzieci z lekką
niepełnosprawnością intelektualną umożliwia im realizację obowiązku szkolnego
w trzech formach kształcenia: szkole (klasie) specjalnej, szkole (klasie) integracyjnej, szkole ogólnodostępnej. Szkoła jako miejsce jak i system oddziaływań, warunkuje holistyczny rozwój dziecka, stanowiąc jeden z kluczowych obszarów jego
doświadczeń życiowych. Jest to przestrzeń budowania wiedzy i przekonań o sobie
samym jak i otaczającym świecie. Pośród wielu instytucji zajmuje ona istotne miejsce w procesie socjalizacji (Schaffer, 2006, s.379). Szkoła to niestety też miejsce,
w którym codziennie dochodzi do wrogich zachowań uczniów i uczennic wobec
siebie. Zgodnie z założeniami ekologicznej teorii systemów U. Bronfenbrennera
rozwój człowieka to wypadkowa zmieniającej się jednostki w zmieniającym się
świecie. Można zatem stwierdzić, że ujawniane przez dzieci zachowania, postawy
czy poglądy stanowią efekt subiektywnego przetwarzania wewnątrzszkolnych uwarunkowań środowiskowych z ich indywidualnymi cechami oraz innymi czynnikami
jak np. rodzina (Kulesza, 2011, s.151). Zatem percepcja środowiska szkolnego
w złożonych transakcyjnych procesach warunkuje sposób zachowania się dzieci.
Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie to może być pozytywne jak i niestety negatywne. Z takiej perspektywy szkoła poprzez swoje celowe działania edukacyjne,
jak i ukryty program determinuje zachowanie się uczniów i uczennic, w tym także
gotowość ich do stosowania agresji i przemocy oraz poziomu przyzwolenia na nią.
Zjawisko agresji i przemocy szkolnej stanowi znaczący problem na całym
świecie. Wyniki międzynarodowych badań (np. Olweus, 2007;UNESCO, 2018)
ujawniają, że około 5–10% uczniów i uczennic podlega wiktymizacji rówieśniczej stając się ofiarą jednego rówieśnika lub ich grupy. W Polsce występowania
tego zjawiska jest na podobnym poziomie, choć z uwagi na niejednoznaczność
w konsekwentnym definiowaniu terminu agresja i przemoc pojawiają się trudności metodologiczne utrudniające porównywanie wyników badań prowadzonych
w tym obszarze. Przeprowadzone w 35 krajach Europy, Ameryki Północnej i Izraela badania porównawcze stosowania i doświadczania bullyingu oraz przejawów
agresji fizycznej wykazały, że polskie szkoły w tych formach agresji i przemocy
szkolnej, uzyskują każdorazowo wartości zbliżone do średnich (por. Craig, Harel
2004). Wyniki prowadzonych w Polsce badań ujawniły, że około 45% uczniów,
w tym 39% dziewczyn i 51% chłopców deklaruje, że w ciągu roku poprzedzającego badania doświadczało przemocy na terenie szkoły lub w jej pobliżu. Warto
zwrócić uwagę, że aż 15% uczniów i uczennic wskazało, że sytuacja taka miała
miejsce przynajmniej raz w tygodniu (Makaruk, 2017, s. 220). Najwięcej uczniów
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i uczennic (około 50%) jest ofiarą przemocy werbalnej, psychicznej i relacyjnej
(w tym cyberprzemocy) związanej z obrażaniem, wywoływaniem presji, rozpowszechnianiem kłamstw, izolowaniem, czy przymuszaniem. Agresji fizycznej (bicia,
popychania, przewracania, niszczenia rzeczy, kradzieży) doświadcza 10–30% dzieci i młodzieży, a 10% podlega dręczeniu (bullyingu) czyli długotrwałemu znęcaniu
się (Chmura-Rutkowska, 2019, s.76). Taka skala występowania agresji i przemocy
szkolnej z uwagi na konsekwencję jej doświadczania budzi uzasadniony niepokój
o rozwój dzieci i młodzieży.
Konsekwencje doświadczania agresji i przemocy szkolnej są bardzo rozległe.
Ofiary agresji i przemocy mogą odczuwać bardzo duże spektrum dolegliwości,
między innymi: natury psychosomatycznej, jak np. bóle głowy, brzucha, trudności z zasypianiem, nerwowość, moczenia nocne ( Due i in., 2005), obniżenie
samooceny (Pyżalski, 2012), czy natury psychicznej jak np. poczucie osamotnienia, obniżenie nastroju, depresja, a nawet myśli samobójcze (Nansel i in., 2001,
Klomek i in., 2008). Osoby które doświadczają agresji i przemocy szkolnej nie
tylko gorzej funkcjonują w szkole (Harel-Fisch i in., 2011), ale negatywne skutki
odczuwają również w życiu dorosłym (Copeland i in., 2013). Z uwagi na takie
poważne konsekwencje dla funkcjonowania człowieka istotne staje się określenie
zmiennych, które determinują fakt stania się ofiarą agresji i przemocy szkolnej
i dzięki ich poznaniu wprowadzenie działań profilaktycznych.
Na skalę jak i formę występowania zjawiska agresji i przemocy szkolnej zgodnie z modelem socjoekologicznym wpływ ma wiele czynników związanych z cechami samych uczniów i uczennic, ich środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym,
instytucjonalnym (w tym przypadku szkolnym), medialnym jak i szeroko postrzeganą perspektywą społeczno-kulturową (Smith, 2012, s. 53–56). Bez względu
jednak na różnice społeczno-kulturowe, badania międzynarodowe ujawniają znaczącą statystycznie przewagę w doświadczaniu przez chłopców agresji i przemocy rówieśniczej na terenie szkoły i w jej pobliżu. Chłopcy przeważają również
w stosowaniu przemocy fizycznej i dopuszczają się bardziej brutalnych czynów
(Chmura-Rutkowska, 2012, s.42). Natomiast dziewczynki częściej niż chłopcy stosują przemoc relacyjną (Pyżalski, 2014). Można zatem stwierdzić, że bardzo istotnym czynnikiem determinującym występowanie zjawiska agresji i przemocy jest
płeć. Innym znaczącym czynnikiem jest poziom pełnosprawności. W przypadku
osób z niepełnosprawnością intelektualną wyniki badań (Baladerian, 1994; Buchnat 2019; Mikrut, 2005; Olszewski, 2005; Plichta 2012) ujawniają, że ryzyko
stania się ofiarą agresji i przemocy szkolnej w tej grupie uczniów i uczennic jest
przynajmniej dwukrotnie większe niż w przypadku uczniów i uczennic w normie
intelektualnej. W związku z przedstawionymi faktami, istotne wydaje się zbadanie
związku między doświadczaniem agresji i przemocy szkolnej a płcią i występowaniem niepełnosprawności intelektualnej, a także środowiskiem szkolnym (trzema
formami kształcenia). Z uwagi na fakt, że każda szkoła w specyficzny dla siebie
sposób kształtuje swoją przestrzeń społeczną, zróżnicowane systemy organizacji
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kształcenia, dostępne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, będą stanowiły
czynnik charakteryzujący określone właściwości pola szkolnego. Zatem system organizacji kształcenia: segregacyjny, integracyjny i inkluzyjny, będzie determinował
zakres i jakość doświadczeń jakie zdobywa w nich uczeń, w tym również związanych z agresją i przemocą.

Agresja i przemoc szkolna – ujęcie terminologiczne
Zachowania agresywne i przemocowe, które towarzyszą wszystkim w codziennym życiu w przestrzeni społecznej, ale również w coraz częściej obecnej w funkcjonowaniu człowieka perspektywie wirtualnej, w większym stopniu przenikają
też do szkoły, powodując wzrost ich występowania w przestrzeni szkolnej miedzy
dziećmi. Powszechna znajomość, szczególnie na poziomie intuicyjnym terminów
przemocy, agresji, wrogości umożliwia ich rozpoznawalność w języku potocznym,
ale na poziomie definicyjnym tych pojęć występuje wiele niejednoznaczności. Podejmując się analizy zjawiska agresji i przemocy szkolnej trzeba wziąć pod uwagę wzajemny związek agresji i przemocy wskazywany przez wielu naukowców
(Kulesza 2011, Surzykiewicz, 2000) Przemoc jest definiowana nieraz jako forma
wyrażania agresji. W przypadku kiedy celem agresji jest podporządkowanie sobie
drugiego człowieka, staje się ona przemocą. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt,
że agresja nie zawsze staje się przemocą, a przemoc nie zawsze jest wyrażana
przez agresję. R. Portmann (2006) twierdzi, że agresja jest pojęciem nadrzędnym,
a przemoc stanowi szczególnie ekstremalną jej formę. Jednak obecnie w literaturze
coraz częściej spotykamy się z rozszerzonym sposobem definiowaniem przemocy
o przemoc strukturalną lub/i psychologiczną (Meier, 2004; Surzykiewicz, 2000).
Analizując literaturę przedmiotu, można zaobserwować wzajemne podobieństwo
i przenikalność znaczeniową między terminem agresji i przemocy, w konsekwencji
której dochodzi do zamiennego traktowania tych definicji nazwanej przez J. Surzykiewicza „dyfuzją pojęć” (2000, s. 30–32). Niejednoznaczność w konsekwentnym rozróżnianiu pola semantycznego tych terminów jest przyczyną powstawania
trudności metodologicznych w prowadzeniu badań z tym obszarze. Z uwagi na
trudność wyznaczenia konkretnych granic między tymi pojęciami, a także nie
ograniczanie możliwości szerokiego ujęcia rożnego typu zachowań przemocowych
i agresywnych dzieci i młodzieży w prowadzonych badaniach dotyczących tematyki przemocy i agresji w środowisku szkolnym najczęściej przyjmuje się opcję połączenia tych dwóch terminów (Frączek, 1996; Kulesza, 2011; Surzykiewicz, 2000).
Dla potrzeb prowadzonych badań przyjęto, stworzoną na podstawie definicji M. Kuleszy1 i analizy zagadnienia w literaturze, definicję zjawiska agresji
1
Zjawisko agresji i przemocy przez M. Kuleszę zostało określone jako „szerokie spektrum celowych czynności i działań podejmowanych przez członków społeczności szkolnej (…), które zdarzają
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i przemocy w szkole, która określa ją jako rozległe spektrum celowych czynności
i działań podejmowanych przez członków społeczności szkolnej (w tym przypadku wyłącznie uczniów), które zdarzają się w szkole lub w drodze do niej lub
za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjnych i których następstwem
są fizyczne bądź psychiczne cierpienie osób należących do tej społeczności albo zniszczenie przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły (Buchnat, 2019,
s.88). Pomimo braku konieczności odrębnego definiowania tych pojęć z racji na
ich wzajemną zamienności, a także trudności w obiektywnej w ocenie określonych
form zachowania, które mogą zostać zinterpretowane raz jako przemoc, a raz jako
agresja, w zależności od czynników sytuacyjnych, kulturowych czy społecznych,
postanowiono je zdefiniować. Przyjęcie określonych definicji tych pojęć, ma na
celu zwiększenie precyzji i rzetelności prowadzonych badań i analiz tego zjawiska. Posłużono się zatem definicją agresji w ujęciu A. Frączka (1996, s. 13) jako
„czynności mające na celu zrobienie szkody i spowodowanie utraty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego
innemu człowiekowi”, natomiast w przypadku przemocy oparto się na definicji
A. Brzezińskiej (2004, s. 108) w której „przemoc to nadużycie albo wykorzystanie
swej przewagi fizycznej, emocjonalnej lub sytuacyjnej nad inną osobą dla uzyskania ważnego dla siebie celu”.
W pracy przyjęto również zamiennie używanie pojęcia agresja i przemoc
szkolna oraz agresja i przemoc w szkole. W obu przypadkach zgodnie z przyjęta
definicją uznano, że zjawisko agresji i przemocy, nie dotyczy tylko bezpośrednio
szkoły, jako miejsca, ale także sytuacji doświadczania jej przez uczniów i uczennice w drodze do lub ze szkoły czy za pośrednictwem nowych technologii komunikacyjnych. Takie szerokie określenie agresji i przemocy szkolnej/ w szkole,
odnosi się do wyników badań, które ujawniają, że pomimo, iż agresja i przemoc
ma miejsce najczęściej w szkole, to jednak występuje też poza nią. Zwracają one
uwagę na fakt, że ofiary doświadczające jej poza budynkiem szkoły są często pozostawiane same sobie, stając się jeszcze bardziej bezbronne (Olweus, 2007, s. 38;
Rigby, 2010, s. 51), dlatego tym bardziej należy objąć je wsparciem.

Agresja i przemoc szkolna a płeć
Częstość występowania oraz nasilania się agresji i przemocy na terenie szkoły zgodnie z założeniami modelu socjoekologicznego warunkuje wiele czynników
usytuowanych w samym uczniu, jak i w jego środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym, medialnym oraz szerszym w kontekście społeczno-kulturowym.
się w szkole lub w drodze do niej i których następstwem są fizyczne bądź psychiczne cierpienie osób
działających na obszarze szkoły, albo zniszczenie przedmiotów znajdujących się na jej terenie” (Kulesza 2011, s. 24).
(s. 503–523)  507

Marzena Buchnat

Wyniki badań międzynarodowych jak i polskich w tym obszarze ujawniają, że
pomimo występowania zróżnicowanej specyfiki agresji i przemocy szkolnej wynikający z różnorodności kontekstów społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych, można wskazać pewien uniwersalny wzorzec szkolnej agresji i przemocy związany
z płcią. Wzorzec ten wskazuje, że bez względu na pochodzenie, wiek uczniów
i uczennic, typu szkoły to chłopcy najczęściej doświadczają i stosują agresję i przemoc szkolną. Chłopcy z większą częstotliwością niż dziewczynki popełniają czyny
przemocowe, w szczególności znaczące różnice występują w obszarze przemocy
fizycznej, o dużym stopniu brutalności, z użyciem narzędzi i broni oraz przemocy seksualnej (Brzezińska, Hornowska 2007; Olweus 2007; Surzykiewicz 2000;
Smith, 2012; Watson, 2007).
Wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzonych w polskich szkołach
w ostatnim dwudziestoleciu ujawniają, że dziewczęta średnio trzykrotnie rzadziej
niż chłopcy są sprawcami przemocy zarówno wobec rówieśników, jak i nauczycieli. Warto też zwrócić uwagę, że liczba chłopców wśród sprawców wzrasta wprost
proporcjonalnie do fizycznego i seksualnego charakteru tych czynów oraz stopnia brutalności (Surzykiewicz 2000; Brzezińska, Hornowska 2007; Gruszczyńska
2008). Dziewczynki jedynie w podobnym stopniu co chłopcy, a wyniki niektórych
badaniach wskazują, że nawet częściej niż oni, stosują przemoc relacyjną (Pyżlaski, 2014). Na porównywalnym poziomie uczniowie i uczennice stosują również
wybrane formy agresji werbalnej, czy psychicznej, choć statystyki wskazują jednak
na niewielką przewagę chłopców. Należy jednak zwrócić uwagę, że chłopcy częściej niż dziewczynki doświadczają ze strony rówieśników wszystkich form agresji
i przemocy szkolnej poza seksualną (której częściej doświadczają dziewczynki)
(Makaruk, 2017; Wołosik, Majewska 2010).
Zależność stosowania i doświadczania zachowań agresywno-przemocowych
jest związana ze stereotypem płci, który wyznacza zasady socjalizacji płciowej
(inaczej typizacja płci) chłopców i dziewcząt (Kehily, 2002). Proces socjalizacji jest
odpowiedzialny za trening intelektualny, społeczny i emocjonalny, w ramach którego jednostki zdobywają wiedzę na temat dozwolonych dla kobiet i mężczyzn sposobów zachowań. Stereotypy płci zawierają aspekty powinnościowe bycia kobietą
i mężczyzną. Stereotyp osobowości kobiecej i męskiej przypisuje między innymi
emocje dla poszczególnych płci: emocje typowo kobiece np. smutek, lęk, i typowo
męskie jak gniew czy duma, a przecież emocje są takie same, nie posiadają płci.
Niestety można o nich stereotypowo myśleć, co powoduje, że mężczyźni – chłopcy,
kobiety – dziewczynki są zachęcani/e do okazywania określonych emocji. W konsekwencji twego faktu chłopcy okazują emocje głównie związane z ekspresją siły,
takie jak: agresja, złość, lekceważenie, pogarda czy nienawiść, natomiast dziewczynki mają być łagodne, empatyczne, odpowiedzialne za harmonijne stosunki
z innymi. U kobiet stany związane z agresją są społecznie uznawane za niepożądane (Jasielska, 2009, s.78–79). Między innymi z racji na ten fakt, dziewczynki
stosujące przemoc są oceniane surowiej niż chłopcy (Biel, 2009). Taki stereotyp
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płci wyznacza zasady socjalizacji płciowej, powodując, że wdrukowane zachowania będą podtrzymywać sam stereotyp. Między innymi funkcjonowanie dzieci
i młodzieży w szkole, sposób ich adaptacji, zachowania, podejmowane postawy
i role społeczne są determinowane w istotny sposób płcią (Pankowska, 2005,
s.87–104). To właśnie stereotypy płci w dużej mierze warunkują sposób postrzegania przez nauczycieli uczniów i uczennice. Dziewczynki postrzegane są z natury, jako: uważne, solidne, systematyczne, pracowite, staranne, dokładne, zależy
im na estetyce, niezdecydowane, bierne, konformistyczne, nie potrafią dyskutować, zdyscyplinowane, zrównoważone emocjonalnie, spokojne, ułożone, pokorne,
grzeczne, miłe, pogodne, przymilne, oddane, wdzięczne, płaczliwe, piskliwe, hałaśliwe, krzykliwe, kapryśne, pretensjonalne, zarozumiałe, złośliwe i nastawione na
rywalizację między sobą. Chłopcy natomiast są: nieuważni, mało skoncentrowani,
mało solidni, niesystematyczni, mało staranni i dokładni, ambitni, zdecydowani,
konkretni, zadaniowi, z własnym zdaniem, chętnie się wymądrzają, pyskują, aktywni, przebojowi, dynamiczni, pełni energii, odważni w prezentowaniu własnej
opinii, skorzy do dyskusji, niezależni, niezdyscyplinowani, nadpobudliwi, żywotni,
uparci, odważni, skłonni do ryzyka, przeszkadzający, skupieni na sobie, agresywni
(Kopciewicz, 2007, s. 172–173). Taki sposób spostrzegania dziewcząt i chłopców
w szkole ma swoje odzwierciedlenie w stawianych im wymaganiach, co powoduje,
że płeć staje się ich wyznacznikiem. Można zatem określić, że zachowanie ujawniane przez uczniów i uczennice stanowi pewną reprodukcję różnic rodzajowych
w rzeczywistości szkolnej, a zatem „efekt płci” determinuje poziom stosowania
i doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy szkolnej oraz przyzwolenia na nią.

Agresja i przemoc szkolna
a lekka niepełnosprawność intelektualna
Badania zjawiska agresji i przemocy szkolnej tak na gruncie międzynarodowym jak polskim głównie analizują sytuację dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Fakt ten potwierdza analiza badań z ostatnich 30 lat na temat tego zjawiska
przeprowadzona przez K. McClintock, S. Halla i Ch. Oliver (2003). W swoich
badaniach ujawnili oni, że w bardzo niewielkim stopniu są realizowane projekty
badawcze odnoszące się do rozmiaru jak i dynamiki agresji i przemocy szkolnej
dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mniejsze zainteresowanie tą
grupą dzieci i młodzieży wynikało z przypisania im w latach 70. zwiększonego
poziomu zachowań agresywnych, mniejszej liczebności, a także segregacyjnej ich
formy kształcenia. Pomimo, że później przeprowadzone badania polskie i zagraniczne, definitywnie zaprzeczyły występowaniu zwiększonej tendencji do przejawiania zachowań agresywnych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
w stosunku do ich pełnosprawnych rówieśników (między innymi: Allena, 2000;
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Bartkowicza, 1995; Giryńskiego, 1994; Mikruta, Olszewskiego, 1998; Mikruta,
2005; Skowrońskej, 1994) nie zmieniło to w znaczący sposób ilości prowadzonych badań w tym obszarze.
Jak już przedstawiono wcześniej przeprowadzone badania dotyczące nasilenia się zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością
intelektualną pokazują, że osoby te ujawniają zachowania agresywne na takim
samym poziomie co ich pełnosprawni rówieśnicy. Odmienne wyniki w tym obszarze otrzymały A. Lewicka-Zelent, M. Orzeł (2013) oraz Z. Bartkowicza (1995
– tylko w stosunku do dziewcząt), wskazując na wyższy poziom występowania
agresji i przemocy u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w stosunku do ich rówieśników w normie intelektualnej. Warto wspomnieć,
że wyniki badań przeprowadzone przez Z. Gajdzicę (2000) ujawniły przewagą
niskiego poziomu agresji u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną nad wysokim. Natomiast przeprowadzona przez A. Mikruta (2005,
s. 112–114) analiza, na podstawie dostępnych badań, dominujących form agresji
u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną wskazała na agresję werbalną (słowną), podobnie jak u dzieci i młodzieży w normie intelektualnej.
Uczniowie i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną w stosunku do
swoich kolegów i koleżanek w normie intelektualnej częściej ujawniają: nieuświadomione skłonności agresywne (Bobek 1989), napastliwość fizyczną i podejrzliwość (Skowrońska, 1994; Mikrut, Olszewski, 1998; Mikrut, 2005), a rzadziej
przejawiają negatywizm (Skowrońska, 1994), napastliwość słowną czy drażliwość
(Mikrut, Olszewski,1998).
Wyniki badań dotyczące zjawiska agresji i przemocy u uczniów i uczennic
z lekką niepełnosprawnością intelektualną ujawniły występowanie związku między
poziomem lęku a agresywnością (Bobek, 1989; Mikrut, Olszewski, 2001, Mikrut,
2005; Olszewski, 2005). Wskazały one, że formowaniu się agresywności młodzieży z lekką niepełnosprawnością sprzyjało współwystępowanie u nich wysokiego
poziomu lęku jako stanu i cechy oraz reaktywności jak i niskiego poczucia bezpieczeństwa. Co może świadczyć, że młodzież ta stosuje agresję i przemoc szkolną
jako formę obrony, próbę zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Inne wyniki badań
w tym obszarze ujawniły, że uczniowie i uczennice z lekką niepełnosprawnością
intelektualną uzyskują wyższe wyniki w nauce, są zmotywowani do nauki, gdy
charakteryzują się niższym poziomem przejawiania zachowań agresywnych (Olszewski, 2005; Żywanowska, 2009). Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną okazujące mniej zachowań agresywnych, są bardziej akceptowane i zajmują
wyższą pozycję w grupie rówieśniczej (Giryński, 1994; Buchnat, 2019). U dzieci
i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną potwierdził się także związek, miedzy zjawiskiem agresji i przemocy a płcią. Chłopcy z lekką niepełnosprawnością intelektualną przejawiają wyższy poziom agresji szczególnie fizycznej niż
ich rówieśniczki, natomiast dziewczynki charakteryzowały się wyższym poziomem
agresji werbalnej (Żywanowska, 2009).
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Większość badań dotyczących agresji i przemocy szkolnej osób z niepełnosprawnością w tym z lekką niepełnosprawnością intelektualną dotyczy jednak
częstości jej występowania. Uzyskane w tym obszarze wyniki niestety jak już
wspomniano wcześniej pokazują wyraźnie zależność między niepełnosprawnością,
a ryzykiem stania się ofiarą agresji i przemocy szkolnej. Uczniowie i uczennice
z niepełnosprawnością podlegają przynajmniej dwukrotnie częściej wiktymizacji
rówieśniczej niż ich pełnosprawni rówieśnicy i rówieśniczki (np. Buchnat, 2019;
Klewin, 2006; Mikrut, 2005; Murphy, 2001; Olweus, 2007; Plichta, 2012).
Biorąc pod uwagę wyniki badań ogólnopolskich jak i międzynarodowych
istotne wydaje się określenie jak „efekt niepełnosprawności” determinuje doświadczenie przez uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną agresji i przemocy szkolnej w zróżnicowanych formach organizacji ich kształcenia tj.
szkole specjalnej, klasie integracyjnej i szkole ogólnodostępnej oraz czy wykazuje
związek z płcią.

Metodologia badań własnych
Głównym celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie,
czy istnieją, a jeśli tak, to jak duże i jakiego typu różnice w poziomie doświadczania różnych typów agresji i przemocy szkolnej pomiędzy dziewczynkami i chłopcami z lekką niepełnosprawnością intelektualną (uczniami, uczennicami czwartej,
piątej klasy) uczęszczającymi do różnych form kształcenia: szkoły specjalnej, szkoły ogólnodostępnej i klasy integracyjnej.
Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego w ramach
której wykorzystano technikę badawczą: metody testowania, w której zastosowano
narzędzia badawcze: kwestionariusz IBE Agresja i przemoc szkolna.
Kwestionariusz IBE „Agresja i przemoc szkolna” zawiera sformułowania dotyczące 24 form agresji i przemocy, uzupełnionych o opcję „inne, jakie?”. Sformułowania te zostały przyporządkowane następującym typom agresji i przemocy:
werbalnej, relacyjnej, materialnej, psychicznej, fizycznej, seksualnej i cyberprzemocy. Badani uczniowie i uczennice byli proszeni o wskazanie czy i jak często
w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie doświadczyli różnych typów
przemocy. Pozwoliło to na określenie, jakim kategoriom agresywnych i przemocowych zachowań w szkole najczęściej podlegają dzieci z lekką niepełnosprawnością
intelektualną Odpowiedzi z pytań półotwartych zostały zakodowane w miarę możliwości do istniejącego klucza, a gdy nie było to możliwe, tworzono osobną kategorię odpowiedzi (Przewłocka, 2015, s.21–25). Ponieważ narzędzie miało zostać
wykorzystane do badania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, po
uzyskaniu zgody jego autorów (zespół IBE) zostało ono dostosowane do potrzeb
i możliwości takich uczniów. Po przeprowadzeniu badań pilotażowych opracowano ostateczną wersję kwestionariusza (Buchnat, 2019, s.162–165).
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Badaniami objęto 180 uczniów i uczennice czwartych i piątych klas z lekką
niepełnosprawnością intelektualną w tym 60 dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej, 60 uczniów z klasy integracyjnej i 60 uczniów ze szkoły ogólnodostępnej,
mieszczących się na terenie Wielkopolski. Strukturę badanej grupy ze względu na
płeć z uwzględnieniem formy kształcenia przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Struktura badanej grupy ze względu na płeć z uwzględnieniem formy kształcenia
Forma organizacji kształcenia
Płeć badanych

Uczniowie i uczennice
szkół specjalnych
N

%

Uczniowie i uczennice
szkół ogólnodostępnych
N

Uczniowie i uczennice
klas integracyjnych

%

N

%

Dziewczynka

30

50

30

50

30

50

Chłopiec

30

50

30

50

30

50

Ogółem

60

100

60

100

60

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Kryteria doboru do grupy badanej były następujące:
— orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu lekkiej niepełnosprawności intelektualnej (w orzeczeniu obowiązuje stare nazewnictwo – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim);
— brak sprzężeń (dodatkowych niepełnosprawności) – występowania zdiagnozowanych zaburzeń ruchowych, sensorycznych czy zaburzeń spektrum autystycznego;
— realizacja wcześniejszych lat edukacji w tej samej formie organizacji kształcenia;
— realizacja kształcenia na poziomie czwartej, piątej klasy szkoły specjalnej,
szkoły ogólnodostępnej, lub klasy integracyjnej;
— realizacja kształcenia na terenie miasta (powyżej 20 tys. mieszkańców) województwa wielkopolskiego.
Kryteria te miały na celu zapewnienie odpowiedniego doboru próby badanej
i wyeliminowanie zmiennych zakłócających rzetelność prowadzonych badań.
Badania zostały przeprowadzone w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
na terenie województwa wielkopolskiego. Kwestionariusz „IBE Agresja i przemoc
szkolna ” wypełniały dzieci w swoich klasach przy wsparciu osoby prowadzącej
badania. Na przeprowadzenie powyższych badań uzyskano zgodę dyrekcji szkoły
oraz rodziców dzieci biorących w nim udział i samych dzieci. Uczestniczące w badaniu osoby mogły w każdym momencie z niego zrezygnować.
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Wyniki badań własnych
Różnice w poziomie doświadczania agresji i przemocy szkolnej między dziewczynkami i chłopcami z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających
do szkoły specjalnej przedstawia tabela nr 2., do szkoły ogólnodostępnej tabela
nr 3., a szkoły/klasy integracyjnej tabela nr 4.
Tabela 2. Różnica w poziomie doświadczanej agresji i przemocy różnego typu między uczniami i uczennicami ze szkoły specjalnej
Nr

Typ agresji i przemocy
doświadczanej

1

Agresja i przemoc werbalna

2

Agresja i przemoc relacyjna

3

Agresja i przemoc materialna

4

Agresja i przemoc psychiczna

5

Agresja i przemoc fizyczna

6

Agresja i przemoc seksualna

7

Agresja i przemoc elektroniczna

Płeć

M

SD

Md

n

K

3,88

2,66

3,5

30

M

4,45

3,77

3,5

30

K

3,10

3,15

1,00

30

M

1,82

2,15

1,00

30

K

1,80

1,57

1,00

30

M

2,16

2,50

1,00

30

K

1,83

1,21

1,00

30

M

1,64

1,61

1,00

30

K

1,55

1,15

1,00

30

M

2,70

2,40

1,00

30

K

1,51

1,30

1,00

30

M

1,30

0,96

1,00

30

K

1,61

1,02

1,00

30

M

1,69

1,45

1,00

30

U

P

437

0,846

341

0.043

433

0,752

395

0.299

350

0,073

407

0,306

441

0,879

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Statystyczna istotność różnicy na podstawie
testu Mann-Whithey.

Tabela 3. Różnica w poziomie doświadczanej agresji i przemocy różnego typu między uczniami i uczennicami ze szkoły ogólnodostępnej
Nr

Typ agresji i przemocy
doświadczanej

1

Agresja i przemoc werbalna

2

Agresja i przemoc relacyjna

Płeć

M

SD

Md

n

K

10,21

3,07

10,88

30

M

9,39

3,36

9,50

30

K

8,63

3,87

8,75

30

M

9.10

4,00

9,00

30

U

P

392

0,391

424

0.705
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Nr

Typ agresji i przemocy
doświadczanej

3

Agresja i przemoc materialna

4

Agresja i przemoc psychiczna

5

Agresja i przemoc fizyczna

6

Agresja i przemoc seksualna

7

Agresja i przemoc elektroniczna

Płeć

M

SD

Md

n

K

4,26

3,49

3,00

30

M

4,96

3,56

4,17

30

K

3,49

2,15

3,00

30

M

4,17

2,94

3,67

30

K

4,35

2,33

4,20

30

M

4,01

2,12

3,50

30

K

1,49

1,12

1,00

30

M

2,08

1,73

1,00

30

K

3,93

2,40

3,50

30

M

4,27

2,22

3,67

30

U

P

385

0,336

392

0.390

417

0,629

380

0,202

399

0,449

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Statystyczna istotność różnicy na podstawie testu
Mann-Whithey.

Tabela 4. Różnica w poziomie doświadczanej agresji i przemocy różnego typu między uczniami i uczennicami ze szkoły, klasy integracyjnej
Nr

Typ agresji i przemocy
doświadczanej

1

Agresja i przemoc werbalna

2

Agresja i przemoc relacyjna

3

Agresja i przemoc materialna

4

Agresja i przemoc psychiczna

5

Agresja i przemoc fizyczna

6

Agresja i przemoc seksualna

7

Agresja i przemoc elektroniczna

Płeć

M

SD

Md

n

K

7,66

3,60

7,13

30

M

6,57

3,41

6,50

30

K

6,00

4,17

5,00

30

M

5,97

4,53

5,00

30

K

2,99

2,57

2,67

30

M

2,76

2,25

1,50

30

K

3,24

2,78

1,00

30

M

3,03

2,16

2,67

30

K

3,41

2,49

3,10

30

M

2,92

1,98

2,50

30

K

1,82

1,50

1,00

30

M

1,38

0,87

1,00

30

K

2,70

1,90

2,33

30

M

2,50

1,87

2,33

30

U

P

361

0,190

436

0.840

432

0,783

431

0.771

410

0,541

383

0,206

427

0,724

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Statystyczna istotność różnicy na podstawie
testu Mann-Whithey.
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Analiza wyników badań dotyczących poziomu doświadczanej agresji i przemocy szkolnej przez uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną
uczęszczających do klasy czwartej, piątej, szkoły specjalnej, szkoły ogólnodostępnej oraz szkoły/klasy integracyjnej wskazuje na niski poziom ich zróżnicowania
ze względu na płeć. Na podstawie nieparametrycznego testu Mann-Whitney’a
nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między dziećmi o różnej płci pod
względem doświadczanej agresji i przemocy we wszystkich jej typach. Stwierdzono natomiast wyższe wyniki u dziewczynek uczęszczających do szkoły specjalnej
w wymiarze agresji i przemocy relacyjnej.
Porównanie średnich wyników w teście „IBE Agresja i przemoc szkolna”
w skali doświadczania różnych typów agresji i przemocy szkolnej przez uczniów
i uczennice szkół specjalnych, ogólnodostępnych i klas integracyjnych przedstawia
tabela nr 5.
Tabela 5. Porównanie średnich wyników w teście „IBE Agresja i przemoc szkolna” w skali
doświadczania agresji i przemocy szkolnej przez uczniów i uczennice szkół specjalnych, ogólnodostępnych i klas integracyjnych
Typ agresji
i przemocy
doświadczanej

Szkoła specjalna

Szkoła ogólnodostępna

Klasa integracyjna

dziewczęta
M

chłopcy
M

Dziewczęta
M

chłopcy
M

dziewczęta
M

Chłopcy
M

Werbalna

3,88

4,45

10,21

9,39

7,66

6,57

Relacyjna

3,10

1,82

8,63

9,10

6,00

5,97

Materialna

1,80

2,16

4,26

4,96

2,99

2,76

Psychiczna

1,83

1,64

3,49

4,17

3,14

3,03

Fizyczna

1,55

2,70

4,35

4,01

3,41

2,92

Seksualna

1,30

1,51

1,49

2,08

1,82

1,38

Elektroniczna

1,62

1,69

3,93

4,27

2,70

2,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Na podstawie przeprowadzonych analiz doświadczania różnych typów agresji
i przemocy szkolnej przez uczniów i uczennice dla poszczególnych form kształcenia nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między płcią, ale ujawniono
istotne różnice między poszczególnymi formami kształcenia.
Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji stwierdzono nieistotne różnice między płcią (F (1,222) = 1,04; p = 0,307 i istotne różnice między poszczególnymi formami kształcenia F (4, 222) = 48,50; p < 0,001 dla doświadczania
agresji i przemocy werbalnej przez uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadzone dalsze analizy ujawniły istotną statystycznie
różnice w poziomie doświadczanej agresji i przemocy werbalnej przez uczniów
i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do róż(s. 503–523)  515
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nych form organizacji ich kształcenia (χ² (2) = 61,50; p < 0,001). Najniższy wynik świadczący o najrzadszym doświadczaniu agresji i przemocy werbalnej przez
uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną osiągnęły dzieci ze
szkół specjalnych (M = 4,2; SD = 3,25). Najwyższy wynik (M = 9,8; SD = 3,22)
stwierdzono u dzieci ze szkół ogólnodostępnych, świadczący o największej częstości doświadczania agresji i przemocy werbalnej, nieco niższą częstością doświadczania takich zachowań charakteryzowały się dzieci z klas integracyjnych
(M = 7,1; SD = 3,49). Wszystkie średnie różniły się między sobą z p < 0,001
(na podstawie wyników testu parami Wilcoxona z poprawką Bonferoniego-Holma
na porównania wielokrotne).
W przypadku agresji i przemocy relacyjnej stwierdzono nieistotne różnice między płcią (F (1,222) = 0,497; p = 0,481 i istotne różnice między poszczególnymi
formami kształcenia F (4, 222) = 78,55; p < 0,001 dla jej doświadczania przez
uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadzone
analizy ujawniły istotną statystycznie różnice w poziomie doświadczanej agresji
i przemocy relacyjnej przez te dzieci uczęszczające do różnych form organizacji ich
kształcenia (χ² (2) = 66,28; p < 0,001). Najwyższy wynik (M = 8,9; SD = 3,91)
stwierdzono u uczniów i uczennic ze szkół ogólnodostępnych, nieco niższą częstością doświadczania takich zachowań charakteryzowały się dzieci z klas integracyjnych (M = 6; SD = 4,32). Znacznie niższy wynik osiągnęły dzieci ze szkół
specjalnych (M = 2,5; SD = 2,75). Wszystkie średnie różniły się między sobą
z p < 0,001.
W doświadczaniu agresji i przemocy materialnej przez uczniów i uczennice
z lekką niepełnosprawnością intelektualną stwierdzono nieistotne różnice między
płcią (F (1,222) = 1,99; p = 0,158 i istotne różnice między poszczególnymi formami kształcenia F (4, 222) = 13,976; p < 0,001. Przeprowadzone analizy ujawniły istotną statystycznie różnice w poziome jej doświadczania miedzy grupami
z różnych form organizacji kształcenia (χ² (2) = 29,20; p < 0,001). Najwyższy
wynik (M = 4,6; SD = 3,51) stwierdzono u dzieci z lekką niepełnosprawnością
intelektualną ze szkół ogólnodostępnych, świadczący o największej częstości doświadczania agresji i przemocy materialnej, niższy wynik uzyskały dzieci z klas
integracyjnych (M = 2,9; SD = 2,4), a najniższy uczniowie ze szkół specjalnych
(M = 2; SD = 2,08). Wszystkie średnie różniły się między sobą z p < 0,001.
Wyniki odnoszące się do doświadczania agresji i przemocy psychicznej przez
uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną ujawniły nieistotne różnice między płcią (F (1,222) = 0,016; p = 0,898 i istotne różnice między
poszczególnymi formami kształcenia F (4, 222) = 12,364; p < 0,001. Na podstawie pogłębionych analiz stwierdzono istotną statystycznie różnice w poziome
doświadczanej agresji i przemocy psychicznej przez uczniów i uczennice z lekką
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do różnych form organizacji
kształcenia (χ² (2) = 30,34; p < 0,001). Dzieci z lekką niepełnosprawnością
intelektualną ze szkół ogólnodostępnych osiągnęli najwyższy wynik (M = 3,8;
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SD = 2,58), nieco niższą częstością doświadczania takich zachowań charakteryzowały się dzieci z klas integracyjnych (M = 3,1; SD = 2,47), a najniższy wynik
osiągnęły dzieci ze szkół specjalnych (M = 1,7; SD = 1,51). Średnie wyniki pomiędzy szkołą specjalną a szkołą ogólnodostępną, a także między szkołą specjalną a klasą integracyjną różniły się między sobą z p < 0,001. Natomiast wyniki
między szkołą ogólnodostępną a klasą integracyjną nie ujawniły różnic istotnych
statystycznie p=0,07.
W przypadku doświadczania agresji i przemocy fizycznej przez uczniów
i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia uzyskane wyniki potwierdzały wcześniejsze tendencje. Stwierdzono nieistotne różnice między płcią (F (1,222) = 3,36; p = 0,06 i istotne różnice między
poszczególnymi formami kształcenia F (4, 222) = 10,40; p < 0,001. Uzyskane
wyniki z przeprowadzonych analiz ujawniły istotną statystycznie różnice w poziome doświadczanej agresji i przemocy fizycznej między grupami z różnych form
kształcenia (χ² (2) = 28,17; p < 0,001). Najwyższy wynik (M = 4,2; SD =
2,22) stwierdzono u dzieci ze szkół ogólnodostępnych, świadczący o największej
częstości doświadczania agresji i przemocy fizycznej, nieco niższą częstością doświadczania takich zachowań charakteryzowały się dzieci z klas integracyjnych (M
= 3,2; SD = 2,24). Najniższy wynik świadczący o najrzadszym doświadczaniu
agresji i przemocy fizycznej przez uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną osiągnęły dzieci ze szkół specjalnych (M = 2,1; SD = 1,96).
Wszystkie średnie różniły się między sobą z p < 0,00.
Wyniki odnoszące się do agresji i przemocy seksualnej doświadczanej przez
uczniów i uczennice z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach
kształcenia ujawniły nieistotne różnice między płcią (F (1,222) = 0,785; p = 0,376
i nieistotne statystycznie różnice ze względu na formę ich kształcenia
(χ² (2) = 3,89; p = 0,14).
W doświadczaniu agresji i przemocy elektronicznej przez uczniów i uczennice
z lekką niepełnosprawnością intelektualną stwierdzono nieistotne różnice między
płcią (F (1,222) = 1,06; p = 0,304 i istotne różnice między poszczególnymi
formami kształcenia F (4, 222) = 52,90; p < 0,001.Przeprowadzone dalsze analizy ujawniły istotne statystycznie różnice w poziome doświadczanej cyberprzemocy między grupami uczniów i uczennic z różnych form organizacji kształcenia
(χ² (2) = 49,83; p < 0,001). Najwyższy wynik (M = 4,1; SD = 2,3) stwierdzono u dzieci ze szkół ogólnodostępnych, nieco niższą częstością doświadczania
takich zachowań charakteryzowały się dzieci z klas integracyjnych (M = 2,6;
SD = 1,84). Najniższy wynik osiągnęły dzieci ze szkół specjalnych (M = 1,7;
SD = 1,24). Wszystkie średnie różniły się między sobą z p < 0,001.
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Dyskusja wyników
Uzyskane wyniki w przeprowadzonych badaniach ujawniają, że nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy doświadczaniem agresji i przemocy szklonej
między dziewczynkami a chłopcami z lekką niepełnosprawnością intelektualną we
wszystkich typach szkół, ale występują istotne różnice w częstości jej doświadczania ze względu na formę organizacji kształcenia. Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną najczęściej doświadczają wszystkich typów agresji i przemocy
szkolnej w szkołach ogólnodostępnych, trochę rzadziej w szkołach/klasach integracyjnych, a najrzadziej w szkołach specjalnych.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż pomimo braku istotnych statystycznie różnic
pomiędzy chłopcami a dziewczętami z lekką niepełnosprawnością intelektualną
w doświadczaniu agresji i przemocy szkolnej w zróżnicowanych formach kształcenia można jednak zaobserwować pewne tendencje. W szkole specjalnej widać
przewagę w doświadczaniu agresji i przemocy werbalnej, materialnej, psychicznej,
fizycznej, jak i elektronicznej przez chłopców, natomiast dziewczynki częściej doświadczały jedynie agresji i przemocy relacyjnej i seksualnej. Natomiast w szkole
ogólnodostępnej chłopcy częściej niż ich rówieśniczki doświadczali agresji i przemocy relacyjnej, materialnej, psychicznej, seksualnej i elektronicznej, natomiast
dziewczynki agresji i przemocy werbalnej i fizycznej. W szkołach/klasach integracyjnych uczennice częściej niż uczniowie doświadczały wszystkich typów agresji
i przemocy szkolnej.
Porównując te wyniki można zauważyć, że różnice w doświadczaniu poszczególnych typów agresji i przemocy szkolnej ze względu na płeć w szkole specjalnej
są analogiczne do ogólnych tendencji w tym obszarze ujawnianych w badaniach
polskich jak i międzynarodowych. Natomiast w szkole ogólnodostępnej i klasach
integracyjnych doświadczanie agresji i przemocy szkolnej przez chłopców i dziewczynki jest bardzo zróżnicowane. Warto również pokazać, że wyniki badań uzyskane przez Instytut Badań Edukacyjnych (2015), w zakresie agresji i przemocy
szkolnej, przeprowadzone tym samym narzędziem (oczywiście bez dostosowania
go do osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną) ujawniły podobne tendencje do pokazanych w światowych jak i polskich badaniach, a także badań
własnych w grupie dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół specjalnych. Większość uczniów i uczennic przyznała, że w czasie
4 tygodni poprzedzających badanie została ofiarą agresywnych, przemocowych
zachowań ze strony rówieśników, częściej była to agresja relacyjna i werbalna niż
fizyczna. Wyniki uzyskane w badaniach pokazały, że chłopcy częściej niż dziewczyny doświadczali niemal wszystkich form agresji przemocy szkolnej. Różnice
ze względu na płeć można zauważyć w przypadku agresji i przemocy: fizycznej
(25% ch, – 16% dz.), materialnej (36%ch – 23%dz.), psychicznej (11%ch. – 8%
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dz.), werbalnej (42%ch. – 31% dz.) oraz w bardzo niewielkim stopniu seksualnej (11% ch, – 10% dz.), czy elektronicznej (24% ch. – 23% dz.). Dziewczyny natomiast nieco częściej niż chłopcy były ofiarami przemocy relacyjnej
(49% dz. – 41% ch.) (Przewłocka, 2015, s.35).

Podsumowanie
Doświadczanie agresji i przemocy szkolnej powoduje negatywne konsekwencje dla rozwoju człowieka, dlatego tak istotne jest ciągłe poszerzanie wiedzy
na temat czynników warunkujących jej występowanie. Podsumowując uzyskane
i przedstawione wyniki badań można postawić wniosek, że dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej doświadczają znacznie mniej
agresji i przemocy szkolnej niż dzieci uczęszczające do szkół ogólnodostępnych
czy integracyjnych. Fakt ten wskazuje, że poszczególne formy kształcenia tej grupy dzieci determinują częstość doświadczanej agresji i przemocy. Uzyskane wyniki
ujawniają również, że w kształceniu specjalnym dziewczynki i chłopcy z lekką
niepełnosprawnością intelektualną doświadczają w zróżnicowany sposób różnych
typów agresji i przemocy zgodnie z uniwersalnym wzorcem szkolnej agresji i przemocy związanym z płcią. W pozostałych formach kształcenia tej zależności nie
stwierdzono. Pokazuje to, że dzieci i młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczająca do form inkluzyjnych i integracyjnych kształcenia jest
znacznie częściej narażona na wiktymizację rówieśniczą niż ich pełnosprawni koledzy i koleżanki. W tej grupie dzieci na doświadczanie agresji i przemocy szkolnej
największy wpływ ma „efekt niepełnosprawności”, który dominuje w tej sytuacji
nad „efektem płci”. W przypadku uczniów i uczennic ze szkół specjalnych, z racji
na homogeniczność tego środowiska, nie występuje „efekt niepełnosprawności”,
ale pojawia się „efekt płci”. Zależność ta może prowadzić do konkluzji, że „efekt
niepełnosprawności” jest dominujący nad „efektem płci”. Wskazanie tej zależności
jest bardzo istotne w planowaniu działań profilaktycznych. Mając na uwadze, że
z roku na rok wzrasta liczebność dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizujących swój obowiązek szkolny w formach kształcenia inkluzyjnego
czy integracyjnego, szkoły te powinny zadbać o odpowiednie przygotowanie się
na przyjęcie tej grupy dzieci pod katem zapobiegania doświadczania przez nich
agresji i przemocy szkolnej. W przypadku uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną wydaje się istotniejsze by szkoła, nie tylko nie podtrzymywała mechanizmów reprodukcji różnicy rodzajowej, ale w większym stopniu
demaskowała wzorce związane z agresją wobec osób słabszych, niepełnosprawnych. Na pewno działania dotyczące niwelowania agresji i przemocy determinowanej płcią są bardzo istotne i powinny się odbywać równoległe, chociażby z racji
na fakt, że jak zmniejsza się doświadczanie agresji i przemocy z racji na „efekt
niepełnosprawności”, uruchomia się „efekt płci”. Warto zatem zainicjować dzia(s. 503–523)  519

Marzena Buchnat

łania, na które wskazują międzynarodowe badania, mające na celu zmniejszenie
władzy chłopców, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich dzieci
i młodzieży w szkole, a także wpływa na poprawę relacji między rówieśnikami
i dorosłymi (Chmura-Rutkowska, 2012, s.62). Może poprawa wzajemnych relacji
wpłynie też pozytywnie na sytuację uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
Rzeczywistość szkolna jasno wskazuje, że zarówno dziewczęta jak i chłopcy
potrzebują pomocy by przeciwstawić się odtwarzaniu struktury społecznej opartej na układzie sił zdominowanych płcią opartych głównie na męskich wzorcach
agresji. Ta sama rzeczywistość ujawnia, też, że zarówno dziewczęta jak i chłopcy z niepełnosprawnością potrzebują pomocy w przeciwstawieniu się systemowi
społecznych wykluczeń z racji na fakt bycia osobom pełno- lub niepełnosprawną. Rzeczywistość szkolną tworzą jednak konkretne szkoły, które powinny podjąć
działania pomocowe w stosunku do swoich uczniów i uczennic pełnosprawnych
i z lekką niepełnosprawnością intelektualną by nie reprodukować mechanizmów
podtrzymujących występowanie zjawiska agresji i przemocy szkolnej.

Abstract: Aggression and school violence experienced by students
with mild intellectual disability in three forms of education. Gender
difference in studies
Aggression and school violence have been a permanent feature of every school. Experiencing this phenomenon negatively affects the development of every person. How often it is
experienced depends on many factors, including gender and disability. Among children most
exposed to peer victimization, there are students with mild intellectual disabilities who, due
to their developmental deficits, are more likely to become victims. The conducted research is
an attempt to answer the question whether there are differences in the level of experiencing
school aggression and violence between girls and boys with mild intellectual disability attending the fourth and fifth grades of special schools, mainstream schools and integrated classes. The obtained research results lead to a discussion on the extent to which the “gender
effect” and “disability effect” influence the experience of aggression and school violence in
students with mild intellectual disability learning in various forms of educational organization.
The presented results will be the basis for a discussion on overt and covert mechanisms of
reproducing the gender difference in educational institutions.
Key words: aggression and school violence, a student with mild intellectual disability, gender stereotypes.
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Predykcyjna rola postaw rodzicielskich
w nieprzystosowaniu młodzieży
Abstrakt: Nieprzystosowanie społeczne jest skutkiem m.in. niewłaściwych oddziaływań socjalizacyjnych, przede wszystkim postaw rodzicielskich, czyli ogółu względnie trwałych dyspozycji do stosowania wobec dziecka określonych schematów reakcji. Celem badań było
określenie predykcyjnej roli postaw rodzicielskich w nieprzystosowaniu społecznym młodzieży.
W badaniach uzyskano dane od 100 osób nieprzystosowanych społecznie i 100 nieprzejawiających deficytów socjalizacyjnych w wieku 15–17lat. Postawiono hipotezę, że postawy
rodzicielskie o charakterze pozytywnym (akceptacji, autonomii, ochrony) pełnią predykcyjną
role w nieprzystosowaniu społecznym i przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zachowań
antyspołecznych. Stwierdzono, że postawy te korelują istotnie ujemnie z dysfunkcjami socjalizacyjnymi młodzieży. Predyktorem w modelu okazała się postawa akceptująca matki oraz
postawa autonomii ojca, pozwalającym na wyjaśnienie około 60% (R2=0.597) zróżnicowania
ogólnego wariancji zachowań antyspołecznych młodzieży.
Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, nieprzystosowanie, zachowania antyspołeczne, młodzież.

Wprowadzenie
Bazę teoretyczną badań stanowiły dwa założenia, pierwsze odnosiło się do zachowań antyspołecznych, będących formą nieprzystosowania społecznego (Urban,
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2000; Brodsky, O’Neal-Smitherman, 2014), drugie dotyczyło postaw rodzicielskich (Ziemska, 2009; Plopa, 2008, 2011), ujętych jako czynnik nieprzystosowania (Radochoński 2007). Obydwie analizowane cechy mają się do siebie tak jak
przyczyna do skutku, gdzie przyczyną wykolejenia społecznego są odziaływania
socjalizacyjne jakie jednostka odczuwa w środowisku domowym, czyli uwarunkowania egzogenne w wyłonionym aspekcie postaw rodzicielskich, zaś skutkiem są
symptomy negatywnego zachowania, funkcjonowanie dewiacyjne (antyspołeczne)
dziecka doświadczającego określonych bodźców w postaci względnie trwałego pozytywnego lub negatywnego postępowania rodziców wobec jego osoby.
Proces socjalizacji dokonuje się poprzez uczestnictwo młodego człowieka
w środowisku osób, polega na przyswajaniu systemu wartości, ról społecznych,
postaw. Jest to proces uwarunkowany wyposażeniem biopsychicznym jednostki, jej aktywnością i czynnikami środowiskowymi. W sytuacji, gdy ktoś nie spełnia wymogów realizacji norm, wzorców, czy oczekiwań społecznych mówi się
o nieprzystosowaniu (Wysocka, Ostafińska-Molik, 2015). W etiologii zaburzonego
funkcjonowania jako znaczącą podkreśla się rolę środowiska rodzinnego, kształtującego strukturę psychologiczną i behawioralną dziecka (Wojnarska, 2018). W tym
przypadku do najważniejszych mechanizmów zalicza się: niewłaściwą atmosferę
życia rodzinnego skutkującą internalizacją wartości, norm i wzorców niepożądanych społecznie (rozbicie rodziny, skrajne relacje pomiędzy rodzicami ich patologiczne funkcjonowanie); brak dostatecznej opieki nad dzieckiem (spowodowany
np. pracą zawodową lub jej brakiem, stopniem zaradności lub chorobą, emigracją czy uwięzieniem, odizolowaniem rodzica); brak nieumiejętność postępowania
z dzieckiem lub stosowanie nieadekwatnych metod wychowawczych (Pospiszyl,
Żabczyńska, 1980). Ponadto włącza się do tych czynników przyjmowanie niewłaściwych postaw rodzicielskich (nieadekwatna reakcja na dziecko, niekonsekwencja,
nadmierne wymagania, rygoryzm, nadopiekuńczość, czyli nadmierne ochranianie,
brak akceptacji, odtrącenie emocjonalne i autonomii, nieuwzględnienie swobody
rozwoju dziecka, brak zrozumienia potrzeb i pragnień dziecka) (Roe, 1956; Baumrind, 1966; Lamborn, i in., 1991; Maccoby, 1992).
Badania nad związkami pomiędzy modelami socjalizacji, stylami wychowania,
postawami rodzicielskimi a funkcjonowaniem dziecka ukazują ich szerokie spektrum przyczynowo – skutkowych zależności (García, Gracia, 2009; Kulakci-Altintas, Ayaz-Alkaya, 2019).
Gdy mowa o roli rodziców w socjalizacji należy podkreślić zjawisko otrącenia emocjonalnego będącego skutkiem dominowania postawy odrzucającej,
charakteryzującej się traktowaniem dziecka z rezerwą, bez poufałości, zbliżenia
emocjonalnego, wymiany uczuć, brakiem troski o potrzeby dziecka lub zaspakajanie tylko tych materialnych, co skutkuje niestabilnością emocjonalną młodego
człowieka. Dziecko jest odrzucone, gdy jest niepożądane, rodzice nie mają dla
niego czasu, nie interesują się jego problemami, nie udzielają rady ani zachęty,
nie dbają o zdrowie, ubiór i naukę. Porównują je z innymi na jego niekorzyść,
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krytykują postępowanie, zrzędzą, wyśmiewają, lub kpią z niego. Stosują system
surowej kontroli, dotkliwe kary, z cielesnymi włącznie. Grożą wyrzuceniem z domu, umieszczeniem w zakładzie lub sierocińcu. Są w stosunku do dziecka podejrzliwi, nie ufają mu, nie włączają go w sprawy rodziny (Pospiszyl, Żabczyńska,
1980). Tego rodzaju postępowanie i reakcje rodziców prowadzi do zachowań dewiacyjnych, a ściślej do postawy antyspołecznej dziecka, wyrażającej się w licznych aktach na inne osoby lub minia, kradzieży, wrogości wobec ludzi, porządku
społecznego, nieprzestrzegania zasad szkolnych, nadużywania substancji psychoaktywnych, wandalizmu i agresji (Pytka, Zacharuk, 2014).
Postawa nadmiernie wymagająca, autorytarna charakteryzuje się oczekiwaniem i żądaniem całkowitego posłuszeństwa w każdej sprawie, łączy się z wydawaniem rozkazów, nakazów, zakazów, stosowaniem kar, brakiem tolerancji wobec
jakiegokolwiek nieposłuszeństwa lub sprzeciwu wobec dążenia do samodzielności
(Plopa, 2008; Steinberg, i in., 2006).
Postawa niekonsekwentna nacechowana jest chwiejnością emocjonalną, zmianą nastrojów, opinii i postępowania w zakresie wyrażanych uczuć, zdań, czy podejmowanych działań. Czasami rodzic jest łagodny, kochający, wrażliwy i troskliwy, a
z drugiej strony prezentuje własną neurotyczność, jest wrzaskliwy a nawet agresywny. Piętrząca się nieufność dziecka doświadczającego zmienności emocjonalnej
i niekonsekwencji rodzica może przyczyniać się do izolacji dziecka, jego zamknięcia się w sobie lub może je nakierować na poszukiwanie wsparcia w środowisku
poza rodziną, np. w podkulturze (Plopa, 2008; Lamborn, i in., 1991).
Jeżeli potrzeby zależności i miłości u dziecka we wczesnych stadiach jego rozwoju i socjalizacji podlegają deprywacji i są frustrowane wskutek braku serdecznej
opieki, wsparcia, należnej ochrony ze strony jednego lub obydwojga rodziców to,
stanowią stale działający czynnik pobudzający jednostkę do zachowań negatywistycznych (Pytka, Zacharuk, 2014).
Postawa rodzicielska dająca dziecku autonomię, swobodę i prywatność stosownie do osiągniętego wieku, możliwość testowanie doświadczeń samodzielności
w granicach kontroli, stanowczości i zdecydowania gdy zachowania te wykraczających poza przyjęte normy, a także postawa akceptacji wytwarzająca poczucie
bezpieczeństwa, ciepła emocjonalnego, wsparcia i należytej troski, aprobaty zalet
a przede wszystkim wad dziecka, jest uważana za pozytywny przejaw budujący
właściwe nastawienie młodego człowieka do otoczenia, innych ludzi i samego
siebie (Plopa, 2008; García, Gracia, 2009).
O wiele mniej groźnym niż postawa odtrącająca rodziców jest zjawisko przeciwne, nadmierna koncentracja na dziecku. Rodzice pod presją obaw i nadmiaru
troski pedagogicznej przygniatają własne dzieci zbędną kontrolą i przesadną troską. W konsekwencji prowadzi to do pojawiania się u dziecka tendencji do wyrwania się spod przesadnej opieki i zamanifestowanie niezależności i poszukiwania
własnej drogi życiowej realizowanej częstokroć wbrew zasadom i wartościom wyniesionym z domu rodzinnego (Pytka, Zacharuk, 2014). Należy wyakcentować,
(s. 525–545)  527

Sławomir Sobczak, Tamara Zacharuk

że w raporcie do wiązki pozytywnej zaliczono postawę ochraniającą, udzielającą
pomocy i wsparcia tylko wówczas, gdy dziecko tego potrzebuje, bez roztaczania
nad nim ochronnego parasola w uwagi na przekonanie, że ono sobie nie poradzi
(Bean, i in., 2006). Postawę ochraniającą w jakiejś mierze można potraktować
jako dwubiegunową, pomiędzy nadmiernym ochranianiem a właściwą nawet intuicyjną troską rodzicielską, skupioną na pragnieniach i potrzebach dziecka. Postawa ochraniająca generuje pozytywne efekty psychospołecznego funkcjonowania,
A.Wołopiuk–Ochocińska (2017) wskazuje na fakt, że koreluje ona ujemnie, zapobiega zahamowaniu społecznemu nastolatków. Sam A.Plopa (2008) zaznaczył, że
niski wynik postawy nadmiernie ochraniającej świadczy o pozytywnym wymiarze
postępowania rodziców. Dlatego w badaniach postanowiono umieścić postawę
ochraniającą jako element pozytywnych oddziaływań przyczyniających się do zatrzymania rozwoju zjawisk niepożądanych społecznie.

Procedura badawcza i zastosowana metodologia
Badania sfinalizowano pod koniec 2019 roku na próbie 200 osobowej. Była to
młodzież w wieku 15–17 lat. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszą grupę stanowiła młodzież ze zdiagnozowanymi zaburzeniami
socjalizacyjnymi i była umieszczona w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych typu: Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne (MOS), Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW), pochodziła z różnych rejonów Polski. Drugą grupę
tworzyła frakcja młodzieży ze szkół publicznych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) nieprzejawiająca deficytów socjalizacyjnych. Do młodzieży skierowana
była informacja, w której przedstawiono cel badań oraz zapewniono, że badania
się anonimowe i służą wyłącznie analizie naukowej. Dobór próby badawczej był
dokonany drogą losową oraz miał charakter przesiewowy. Przyjmowano do analiz
tylko te kwestionariusze, których dane odnośnie postaw rodzicielskich zawierały
wyniki matki i ojca, niekompletne informacje odrzucano.
Przedmiotem badań w niniejszych analizach są zachowania antyspołeczne
młodzieży w wieku 15–17lat i retrospektywna ocena postaw rodzicielskich w percepcji respondenta. Celem badań jest określenie predykcyjnej roli postaw rodzicielskich w nieprzystosowaniu społecznym młodzieży.
W pracy przyjęto następujące problemy i hipotezy badawcze. Główny problem
badawczy brzmi: Jakie postawy rodzicielskie są predyktorem nieprzystosowania
społecznego młodzieży? Przyjęto hipotezę, że postawy rodzicielskie o charakterze
pozytywnym pełnią predykcyjną rolę w przewidywaniu nieprzystosowania społecznego. Ze względu na procedurę badawczą sprecyzowano pytania szczegółowe: 1.
Jakie postawy rodzicielskie korelują istotnie dodatnio, a jakie ujemnie z zachowaniem antyspołecznym młodzieży? 2. Czy postawy pozytywne i negatywne matki
i ojca pełnią rolę predykcji w przewidywaniu nieprzystosowania społecznego? Na
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postawie przesłanek teoretycznych i eksplanacyjnych dotyczących etiologii nieprzystosowania społecznego uwzględniającego czynnik postaw rodzicielskich w kreowaniu symptomów składających się na zachowanie antyspołeczne młodzieży
(Bean, i in., 2006; Radochoński, 2007; Wojnarska, 2018; Wołpiuk–Ochocińskiej,
2017), utworzono trzy hipotezy szczegółowe. H01: Postawa niekonsekwentna, wymagająca, odrzucająca matki i ojca koreluje istotnie dodatnio z zachowaniem antyspołecznym młodzieży. H02: Postawa ochraniająca, autonomii, akceptacji matki
i ojca koreluje istotnie ujemnie z zachowaniem antyspołecznym młodzieży. H03:
Postawy matki i postawy ojca pełnią rolę predykcji w przewidywaniu nieprzystosowania społecznego. Dodatkowo w aspekcie deskrypcji zjawiska dysfunkcji
społecznej młodzieży sformułowano problem: Jakie jest natężenie zachowań antyspołecznych młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie?
Natężenie zachowań antyspołecznych młodzieży zostanie określone poprzez
zastosowanie Self-reported Deliquency Scales (Brodsky, O’Neal-Smitherman, 2014),
zaś oddziaływanie socjalizacyjne rodziców będzie wyznaczone poprzez oszacowanie wyników Kwestionariusza Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców KPR-ROC
(Plopa, 2008).
Pierwsze narzędzie dotyczyło skali wykolejenia, jest to kwestionariusz amerykański: Self-reported Deliquency Scales w adaptacji polskiej Radochońskiego
(2009). Kwestionariusz ten należy do techniki samoopisowej (self-report). Jest
to jeden z trzech głównych sposobów pomiaru zaangażowania jednostki w działalność przestępczą lub antyspołeczną. Podstawowym podejściem metody samoopisowej jest pytanie skierowane do osoby badanej. W przypadku omawianego
narzędzia kwestia dotyczyła określenia częstości uczestniczenia respondenta w zachowaniach antyspołecznych. Narzędzie składa się z 21 itemów w 3 podskalach:
wandalizm, ataki na inne osoby, kradzieże. Wszystkie odpowiedzi opisane są na
5 stopniowej skali typu Likerta. Respondent podczas badania miał zakreślić jak
często bierze udział w określonym fenomenie postępowania: od pozycji wcale za
0 punktów do poziomu 10 lub więcej razy za 4 punkty. Skala pozwala na wyznaczenie ogólnego wskaźnika nieprzystosowania społecznego poprzez sumowanie
wyników i obliczenie ich średniej (Radochoński, 2009). Rezultat posłużył jedynie
do oszacowania natężenia wykolejenia badanej młodzieży. W uzyskanych wynikach sprawdzono spójność wewnętrzną narzędzia i wyniosła ona zgodnie z testem
α-Cronbacha=0.972.
Drugie narzędzie to Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców KPR-ROC (Plopa, 2008). Bada ono pięć/sześć typów postaw rodzicielskich:
akceptacja vel. odrzucenie, nadmierne wymagania, autonomia, niekonsekwencja
i nadmierna ochrona. Występuje w dwóch wersjach dla matki i ojca, po 50 pytań dotyczących retrospektywnej oceny ich postaw. Pytania mają charakter opisu
postępowania każdego z rodziców, które ocenia respondent zgodnie z własną percepcją na 5-stopniowej skali. Kodowanie wyników odbywa się poprzez przypisanie 5 punktów do pierwszej najwyższej odpowiedzi na tak (zdecydowanie tak),
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i konsekwentnie aż do 1-go punktu przypisanego do oceny zaprzeczającej wystąpieniu danego fenomenu (zdecydowanie nie). Każda z badanych postaw może być
zaprezentowana na skali interwałowej od minimum 10 do maksimum 50 punktów. Zatem określenie konkretnej postawy zawarte jest w odpowiedziach na 10
pytań przyporządkowanych do zjawiska zgodnie ze wskazówkami z podręcznika
(Plopa 2008). Niniejsze badania nie mają charakteru diagnostycznego, w związku
z tym pominięto przekształcanie wyników na skale rangowe (10 lub 5 punktowe). Podskale (poszczególne postawy) układają się w dwa przeciwstawne szeregi korelacyjne stanowiące wiązkę postaw pozytywnych (akceptacja, autonomia)
i skorelowanych przeciwstawnie do niech a dodatnio względem siebie postaw
negatywnych (nadmiernej ochrony, nadmiernych wymagań oraz niekonsekwencji). Zgodnie z założeniami (KPR-ROC) wyodrębniono szósty typ postawy mającej
charakter odrzucenia, wynik uzyskano poprzez odwrócenie rezultatów akceptacji.
Aby czynność ta nie oddziaływała na analizy statystyczne, w regresji wielokrotnej
pominięto predykcję tej cechy. W początkowych analizach cząstkowych postawa
odrzucająca będzie brana pod uwagę jako oddzielny predyktor ale nie będzie występowała łącznie z akceptacją. Ponieważ analizy dotyczyły dwóch grup postaw
określonych w założeniach jako pozytywne, sprzyjające przeciwdziałaniu nieprzystosowania społecznego i negatywne, mogące pogłębiać zachowania ryzykowne,
dlatego przeprowadzono, zgodnie z zaleceniami statystycznymi, dwie oddzielne
analizy rzetelności. Dla wiązki pozytywnych czynników korelacja w niniejszym
raporcie wyniosła α-Cronbacha=0.849, zaś dla spektrum przyczyn negatywnych
α-Cronbacha=0.812.
W procedurze badawczej w pierwszej kolejności zostanie sprawdzony rozkład
normalny zmiennych o charakterze ilościowym: niezależnych (postawy rodzicielskie) i zmiennej zależnej (zachowania antyspołeczne), następnie zostanie określona istotność korelacji pomiędzy cechami: zależną i niezależnymi. W kolejnym
kroku będzie określona predykcja postaw matki i ojca, oraz zostanie zbudowany
model określający predykotory nieprzystosowania społecznego młodzieży.
W raporcie posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędzia były
zbudowane zgodnie z techniką ankiety i były wystandaryzowane. W analizach
wykorzystano procedury statystyczne obliczane przy pomocy pakietu SPSS. Ze statystyk opisowych wybrano rozkład częstości, eksplorację, tabele krzyżowe, raport
rozkładu procentowego w wierszach, test Kołmogorowa-Smirnowa. W badaniach
parametrycznych użyto test t-Studenta, korelacji parami Pearsona, analizy regresji
liniowej jednozmiennowej i wielorakiej.

Analiza wyników badań
Badania przeprowadzono na próbie 200 osobowej łącznie, nie tworzono grupy
kontrolnej. Przebadana młodzież była w wieku 15–17 lat. Respondenci pochodzili
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z dwóch typów środowisk dobranych w zależności od diagnozy nieprzystosowania społecznego. Pierwsze środowisko to nastolatkowie przebywający w ośrodkach
resocjalizujących. Próba ta była 100-osobowa i stanowiła 50% ankietowanych.
Młodych kobiet nieprzystosowanych społecznie było 50 (25% z ogółu) oraz 50
(25% z ogółu) niedostosowanych mężczyzn. Drugie środowisko stanowiło także
100-osobową próbę, była to młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nieprzejawiająca deficytów socjalizacyjnych, tworzyła ona 50% badanych.
Kobiet bez deficytów socjalizacyjnych było 50 (25% z ogółu) oraz 50 (25% z ogółu) mężczyzn. W sumie kobiety tworzyły 50% i mężczyźni stanowili także 50%
grupy badawczej. Wszystkie próby były równoliczne.

Zachowania antyspołeczne młodzieży przystosowanej
i nieprzystosowanej społecznie
Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennej zachowania antyspołeczne młodzieży przystosowanej
i nieprzystosowanej społecznie
N

Min.

Max.

M

SD

Skośność

Kurtoza

200

9

76

37.45

20.58

0.226

-0.338

Nota: N-liczba obserwacji, Min-minimum, Max-maksimum, SD-odchylenie standardowe.

Źródło: autorzy.

Na podstawie analizy eksploracji stwierdzono, że odpowiedzi młodzieży dotyczące zachowań ryzykownych były w rozpiętości 67-punktowej i znalazły się
w przedziale [9; 76], z rozstępem ćwiartkowym 38.75, średnią M=37.45, błędem
standardowym średniej SE=1.45, medianą Me=40, odchyleniem standardowym
SD=20.58 i wariancją SD2=423.495, 5% średnia odcięta to 37.04. 95% przedział ufności dla średniej w jego dolnej i górnej granicy był w zakresie pomiędzy
[34.58; 40.32], w tym przedziale znalazło się 3.5% wyników, poniżej przedziału
ufności było 47% odpowiedzi, zaś powyżej przedziału ufności dla średniej odnajdujemy 49.5% rezultatów.
Skośność dla rozkładu zmiennej to 0.226, jej błąd standardowy SE=0.092
oraz kurtoza -0.338, jej błąd standardowy SE=0.172. Rozkład danych jest umiarkowanie prawoskośny i platokurtyczny, bez nadmiernych obserwacji odstających,
zbliżony do normalnego, zatem można stwierdzić, że spełnia warunki rozkładu
krzywej Gausa. Fakt ten potwierdziły analizy statystyczne, na podstawie testu Kołgomorowa-Smirnowa wartość korelacji wyniosła 0.84 i p=0.081, zatem można
wnioskować, że rozkład zmiennej zachowania antyspołeczne jest normalny.
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Wykres 1. Poziom zachowań antyspołecznych w zależności od zdiagnozowanego nieprzystosowania
Źródło: autorzy.

Na podstawie analiz opisowych odnotowano, że średnia zachowań antyspołecznych młodzieży nie przejawiającej deficytów socjalizacyjnych M=18.41, odchylenie standardowe SD=6.883, mediana Me=17. Młodzież nieprzejawiająca
zdiagnozowanych deficytów socjalizacyjnych przejawia zachowania antyspołeczne
na poziomie bardzo niskim 45%, niskim 49% i przeciętnym 6%.
Dla młodzieży nieprzystosowanej średnia ich zachowań antyspołecznych
M=56.49, odchylenie standardowe SD=8.457, mediana Me=55.5. Wyniki młodzieży nieprzystosowanej społecznie sytuowały się na poziomie przeciętnym 26%,
wysokim 61% i bardzo wysokim 13%.
Stwierdzono, że zachodzą różnice statystycznie istotne dla porównywanych
frakcji. Test t-Studenta [t(190.156)=-34.922, p<0.001] ujawnił, że młodzież przystosowana posiada istotnie niższy poziom zachowań antyspołecznych niż młodzież
nieprzystosowana.

Postawy rodzicielskie w percepcji badanej młodzieży
W analizie eksploracji opisano poszczególne wyniki postaw dla obojga rodziców a także korelację parami Pearsona dla tożsamych postawa rodzicielskich
matki i ojca.
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Tabela 2. Statystyki opisowe postaw rodzicielskich i korelacja parami Pearsona pomiędzy wynikami ojca i matki dla określonej postawy
Postawa

N

Min

Max

M

SD

matka

200

12

42

25.99

5.02

ojciec

200

11

42

27.60

5.23

matka

200

10

38

24.46

7.28

ojciec

200

10

37

25.22

6.83

matka

200

10

42

25.01

6.39

ojciec

200

10

41

25.82

6.30

Niekonsekwent- matka
na
ojciec

200

16

50

35.51

5.38

200

13

50

32.33

7.20

matka

200

12

40

25.55

7.28

ojciec

200

13

40

24.79

6.83

matka

200

11

47

26.23

7.02

ojciec

200

10

42

25.91

7.32

Ochraniająca

Akceptująca

Autonomii

Odrzucająca

Wymagająca

R
0.359**

0.747**

0.677**

0.469**

0.747**

0.593**

Nota: N-liczba obserwacji, Min-minimum, Max-maksimum, SD-odchylenie standardowe, R-korelacja Pearsona.
**istotność dwustronna na poziomie 0.01

Źródło: autorzy.

Wyniki dla postawy ochraniającej matki były w rozpiętości 30-punktowej
i znalazły się w przedziale [12; 42], ze średnią M=25.99 i odchyleniem standardowym SD=5.02. Skośność dla rozkładu zmiennej to 0.812 oraz kurtoza 0.934.
Rozkład danych jest umiarkowanie prawoskośny i leptokurtyczny, zbliżony do normalnego. Postawa ochraniająca ojca w wynikach charakteryzowała się rozpiętością
31-punktowej w przedziale [11; 42], ze średnią M=27.60 i odchyleniem standardowym SD=5.23. Skośność dla rozkładu zmiennej to 0.325 oraz wartość dla
kurtozy wyniosła 0.961. Rozkład danych jest umiarkowanie prawoskośny i leptokurtyczny, zbliżony do normalnego. Zachodzi korelacja dwustronna dodatnia, statystycznie istotna na poziomie 0.01 pomiędzy postawą ochraniającą matki i ojca,
siła tego związku jest słaba [R=0.359].
Rezultaty opisowe dla postawy akceptacji matki charakteryzowały się rozpiętością 28-punktową i znajdowały się w przedziale [10; 38], ze średnią M=24.46
i odchyleniem standardowym SD=7.28. Skośność dla rozkładu zmiennej to -0.432
oraz kurtoza -0.902. Rozkład danych jest umiarkowanie lewoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Postawa akceptacji ojca w wynikach charakteryzowała się rozpiętością 27-punktowej w przedziale [10; 37], ze średnią M=25.22
i odchyleniem standardowym SD=6.83. Skośność dla rozkładu zmiennej to -0.618
oraz wartość dla kurtozy wyniosła -0.512. Rozkład danych jest umiarkowanie le(s. 525–545)  533
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woskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Korelacja pomiędzy postawą
akceptacji matki i ojca jest dwustronna dodatnia, statystycznie istotna na poziomie
0.01, siła związku jest duża [R=0.747].
Rezultat opisowy postawy autonomii matki był w rozpiętości 32-punktowej w przedziale [10; 42], ze średnią M=25.01 i odchyleniem standardowym
SD=6.39. Skośność dla rozkładu zmiennej to 0.037 oraz kurtoza 0.853. Rozkład
danych jest umiarkowanie prawoskośny i leptokurtyczny, zbliżony do normalnego.
Wynik oceny postawy autonomii ojca był w rozpiętością 31-punktowej w przedziale [10; 41], ze średnią M=25.82 i odchyleniem standardowym SD=6.30. Skośność
dla rozkładu zmiennej to -0.046 oraz wartość dla kurtozy wyniosła 0.640. Rozkład
danych jest umiarkowanie lewoskośny i leptokurtyczny, zbliżony do normalnego.
Pomiędzy postawą autonomii matki i ojca zachodzi korelacja dwustronna dodatnia, statystycznie istotna na poziomie 0.01, siła związku jest duża [R=0.677].
Efekty statystyki opisowej dla postawy niekonsekwencji matki charakteryzowały się rozpiętością 34-punktową i znajdowały się w przedziale [16; 50], ze średnią
M=35.51 i odchyleniem standardowym SD=5.38. Skośność dla rozkładu zmiennej to -0.389 oraz kurtoza 0.986. Rozkład danych jest umiarkowanie lewoskośny
i leptokurtyczny, zbliżony do normalnego. W wynikach postawa niekonsekwencji
ojca charakteryzowała się rozpiętością 37-punktowej w przedziale [13; 50], ze
średnią M=32.33 i odchyleniem standardowym SD=7.20. Skośność dla rozkładu
zmiennej to -0.172 oraz wartość dla kurtozy wyniosła -0.138. Rozkład danych
jest umiarkowanie lewoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Korelacja pomiędzy postawą niekonsekwencji matki i ojca jest dwustronna dodatnia,
statystycznie istotna na poziomie 0.01, siła związku jest przeciętna [R=0.469].
Rezultaty eksploracji postawy odrzucającej matki charakteryzowały się rozpiętością 28-punktową i znajdowały się w przedziale [12; 40], ze średnią M=24.46
i odchyleniem standardowym SD=7.28. Skośność dla rozkładu zmiennej to 0.432
oraz kurtoza -0.902. Rozkład danych jest umiarkowanie prawoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Postawa odrzucająca ojca cechowała się w wynikach rozpiętością 27-punktową i mieściła się w przedziale punktowym [13;
40], ze średnią M=25.22 i odchyleniem standardowym SD=6.83. Skośność dla
rozkładu zmiennej to 0.618 oraz wartość dla kurtozy wyniosła -0.512. Rozkład
danych jest umiarkowanie prawoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego.
Zachodzi korelacja pomiędzy postawą odrzucającą matki i ojca, która jest dwustronna dodatnia, statystycznie istotna na poziomie 0.01, siła tego związku jest
duża [R=0.747].
Wyniki dla postawy wymagającej matki były w rozpiętości 36-punktowej
i znalazły się w przedziale [11; 47], ze średnią M=26.23 i odchyleniem standardowym SD=5.02. Skośność dla rozkładu zmiennej to -0.075 oraz kurtoza -0.326.
Rozkład danych jest umiarkowanie lewoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Postawa wymagająca ojca charakteryzowała się w wynikach rozpiętością
32-punktowej w przedziale [10; 42], ze średnią M=25.91 i odchyleniem stan534  (s. 525–545)
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dardowym SD=5.23. Skośność dla rozkładu zmiennej to -0.043 oraz wartość dla
kurtozy wyniosła -0.386. Rozkład danych jest umiarkowanie lewoskośny i platokurtyczny, zbliżony do normalnego. Pomiędzy postawą nadmiernie wymagającą
matki i ojca zachodzi korelacja dwustronna dodatnia, statystycznie istotna na poziomie 0.01, siła związku jest przeciętna [R=0.593].
We wszystkich przypadkach badanych postaw matki i ojca nie odnotowano
nadmiernie odstających obserwacji. Fakt ten pozwala na prowadzenie dalszych
badań parametrycznych.

Postawy rodzicielskie
a zachowania antyspołeczne młodzieży
Dla pełnego określenia zależności zachowań antyspołecznych młodzieży i postawy rodzicielskiej wykorzystano jednoczynnikową analizę regresji liniowej.
Tabela 3. Regresja jednozmiennowa pomiędzy postawami matki a zmienną zależną zachowania antyspołeczne młodzieży
Predyktor
Postawa matki

R2

F

df

β

p
wartość

p

ochraniająca

0.210

53.950

1; 198

<0.001

-0.463

<0.001

akceptująca

0.559

253.596

1; 198

<0.001

-0.749

<0.001

autonomii

0.324

96.244

1; 198

<0.001

-0.572

<0.001

niekonsekwentna

0.041

9.431

1; 198

0.002

0.213

0.002

odrzucająca

0.559

253.596

1; 198

<0.001

0.749

<0.001

wymagająca

0.057

12.953

1; 198

<0.001

0.248

<0.001

Nota: R2- skorygowany R-kwadrat, F- wartość testu analizy wariancji, df- stopnie swobody, p- istotność,
β – współczynnik β

Źródło: autorzy.

Część postaw matki ze zmienną zależną skorelowana jest ujemnie a część
dodatnio.
Dodatnio koreluje postawa niekonsekwentna, wymagająca i odrzucająca,
w omawianych przypadkach związek jest dwustronny, istotny statystycznie na
poziomie 0.01, siła tego związku dla postawy niekonsekwentną (R=0.213) i wymagającej (R=0.248) jest słaba, dla postawy odrzucającej duża (R=0.749).
Ujemny związek z zachowaniami antyspołecznymi odnotowano dla postawy
ochraniającej, akceptującej i autonomii. We wszystkich podanych przypadkach ko(s. 525–545)  535
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relacja jest dwustronna, istotna statystycznie na poziomie 0.01. Siła tego związku
dla postawy ochraniającej (R=-0.463) i autonomii (R=-0.572) jest przeciętna, zaś
dla postawy akceptacji jest duża (R=-0.749).
W analizie regresji jednozmiennowej model dopasowania postawy ochraniającej matki w przewidywaniu zachowań ryzykownych młodego człowieka okazała się istotny F(1; 198)=53.950, p<0.001 i pozwala wyjaśnić 21% zmienności
wariancji (R2=0.210) ogólnego zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży. Postawa akceptująca matki pozwala wyjaśnić prawie 56% zróżnicowania
zachowań antyspołecznych młodzieży (R2=0.559), model jest dobrze dopasowany
F(1; 198)=253.596, p<0.001. Postawa autonomii matki pozwala wyjaśnić ponad
32% zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży (R2=0.324), model predykcji jest dobrze dopasowany do danych F(1; 198)=93.244, p<0.001. Postawa
niekonsekwencji matki pozwala wyjaśnić zaledwie 4% zróżnicowania zachowań
antyspołecznych młodzieży (R2=0.041), model jest lepszy od interpretacji średniej arytmetycznej F(1; 198)=9.431, p=0.002. Postawa odrzucająca matki pozwala wyjaśnić prawie 56% zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży
(R2=0.559), model jest dobrze dopasowany F(1; 198)=253.596, p<0.001. Postawa wymagająca matki pozwala wyjaśnić około 6% zróżnicowania zachowań
antyspołecznych młodzieży (R2=0.057), sam model predykcji jest znacznie lepszy
od interpretacji średniej arytmetycznej F(1; 198)=12.953, p<0.001 w przewidywaniu zachowań dewiacyjnych młodzieży.
Tabela 4. Regresja jednozmiennowa pomiędzy postawami ojca a zmienną zależną zachowania antyspołeczne młodzieży
Predyktor
Postawa ojca

R2

F

df

β

p
wartość

p

ochraniająca

0.083

18.948

1; 198

<0.001

-0.296

<0.001

akceptująca

0.398

132.604

1; 198

<0.001

-0.633

<0.001

autonomii

0.337

101.977

1; 198

<0.001

-0.583

<0.001

niekonsekwentna

0.057

12.971

1; 198

<0.001

0.248

<0.001

odrzucająca

0.398

132.604

1; 198

<0.001

0.633

<0.001

wymagająca

0.077

17.491

1; 198

<0.001

0.285

<0.001

Nota: R2- skorygowany R-kwadrat, F- wartość testu analizy wariancji, df- stopnie swobody, p- istotność,
β – współczynnik β

Źródło: autorzy.

Część postaw ojca skorelowana jest ze zmienną zależną ujemnie a część dodatnio.
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Ze zmienną zależną postawa ochraniająca ojca koreluje istotnie statystycznie
ujemnie, na poziomie 0.01, dwustronnie, siła związku pomiędzy zmiennymi jest
słaba (R=-0.296); z postawą akceptacji koreluje istotnie statystycznie ujemnie, na
poziomie 0.01, dwustronnie, związek ten jest silny (R=-0.633); z postawą autonomii koreluje istotnie statystycznie ujemnie, na poziomie 0.01, dwustronnie, siła
tego związku jest przeciętna (R=-0.583); z postawą niekonsekwentną koreluje
dwustronnie, dodatnio, statystycznie istotna na poziomie 0.01, siła tego związku
jest słaba (R=0.248); z postawą odrzucającą koreluje istotnie statystycznie dodatnio, dwustronnie, na poziomie 0.01, zgodność ta jest silna (R=0.633); z postawą
wymagającą koreluje dwustronnie, dodatnio, statystycznie istotnie na poziomie
0.01, siła tego związku jest słaba (R=0.285).
W analizie regresji jednozmiennowej model dopasowania postawy ochraniająca ojca w przewidywaniu zachowań ryzykownych młodego człowieka okazała się
istotny F(1; 198)=18.948, p<0.001, pozwala wyjaśnić ponad 8% zmienności wariancji (R2=0.083) ogólnego zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży.
Postawa akceptująca pozwala wyjaśnić prawie 40% zróżnicowania wykolejenia
młodzieży (R2=0.398), model predykcji jest dobrze dopasowanych do danych F(1;
198)=132.604, p<0.001. Postawa autonomii pozwala wyjaśnić prawie 34% zróżnicowania zachowań niepożądanych młodzieży (R2=0.337), model jest dobrze
dopasowany do danych F(1; 198)=101.977, p<0.001. Postawa niekonsekwencji
pozwala wyjaśnić około 6% zróżnicowania zachowań antyspołecznych respondentów (R2=0.057), sam model predykcji jest lepszy od interpretacji średniej arytmetycznej F(1; 198)=13.971, p<0.001. Postawa odrzucająca pozwala wyjaśnić 40%
zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży (R2=0.398), model jest dobrze
dopasowany do danych F(1; 198)=132.604, p<0.001. Postawa wymagająca ojca
pozwala wyjaśnić około 8% zróżnicowania zachowań antyspołecznych młodzieży
(R2=0.077), sam model predykcji jest znacznie lepszy od interpretacji średniej arytmetycznej F(1; 198)=17.491, p<0.001 w przewidywaniu wykolejenia młodzieży.
Analiza regresji jednozmiennowej wykazała, że w każdym modelu przy pomocy postaw matki i ojca można wyjaśnić lepiej niż średnia arytmetyczna zróżnicowanie zachowań antyspołecznych młodzieży oraz wszystkie badane postawy
rodzicielskie istotnie korelują z wykolejeniem społecznym młodzieży.

Predykcja postaw matki i ojca
w nieprzystosowaniu społecznym
Aby dokładnie przedstawić związek pomiędzy zmiennymi wykorzystano analizę regresji wielokrotnej, która jako predyktor zachowań antyspołecznych ujmuje
postawę ochraniającą, akceptującą i autonomii matki i ojca. W dalszej kolejności
zostanie zaprezentowana analiza predykcji postawy niekonsekwentnej, odrzucającej i wymagającej matki i ojca w przewidywaniu wykolejenia młodzieży.
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Tabela 5. Podsumowanie modelu predykcji postawy ochraniającej, akceptującej, autonomii
matki zmiennej, zależnej zachowania antyspołeczne młodzieży
Predyktory
R2

0.583

0.555

F

137.754

83.756

df

3; 199

3; 199

p

<0.001

<0.001

Postawa matki

β
wartość

p

Ochraniająca

-0.164

0.002

Akceptująca

-0.677

<0.001

Autonomii

-0.104

0.099

Niekonsekwentna

-0.019

0.749

Odrzucająca

0.752

<0.001

Wymagająca

0.009

0.876

Nota: R2- skorygowany R-kwadrat, F- wartość testu analizy wariancji, df- stopnie swobody, p- istotność,
β – współczynnik β

źródło: autorzy

Model wiązki postaw pozytywnych matki jest dobrze dopasowany do danych
F(3; 199)=137.754, p<0.001, jest istotnie lepszy w przewidywaniu wariancji
zmiennej zachowania antyspołeczne młodzieży od średniej arytmetycznej. Wyjaśnia ponad 58% zmienności zachowań antyspołecznych (R2=0.583). Najsilniejszy
związek widać dla postawy akceptującej (β=-0.677; p<0.001). Dużo słabszym
w przewidywaniu zachowań niepożądanych społecznie okazała się postawa ochraniająca (β=-0.164; p=0.002). Związek w modelu pomiędzy postawą autonomii
a zachowaniami antyspołecznymi młodzieży okazał się nieistotny (β=-0.104; ni).
Model wiązki postaw negatywnych matki jest dobrze dopasowany do danych F(3; 199)=83.756, p<0.001, jest istotnie lepszy w przewidywaniu wariancji
zmiennej zachowania antyspołeczne młodzieży od średniej arytmetycznej. Przeprowadzona analiza regresji wykazała, że przy pomocy postaw negatywnych matki
można wyjaśnienie około 56% zróżnicowania ogólnego zachowań antyspołecznych
młodzieży (R2=0.555). W modelu widnieje tylko jeden związek, który jest istotny dla postawy odrzucającej (β=0.752; p<0.001). W pozostałych przypadkach
związek jest nieistotny statystycznie, a mianowicie dla postawy niekonsekwentnej
(β=-0.019; ni) oraz dla wymagającej (β=0.009; ni).
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Tabela 7. Podsumowanie modelu predykcji postawy ochraniającej, akceptującej, autonomii
ojca, zmiennej zależnej zachowania antyspołeczne młodzieży
Predyktory
R2

0.485

0.396

F

63.505

44.554

df

3; 199

3; 199

p

<0.001

<0.001

Postawa ojca

β
wartość

p

Ochraniająca

-0.103

0.054

Akceptująca

-0.437

<0.001

Autonomii

-0.318

<0.001

Niekonsekwentna

0.047

0.621

Odrzucająca

0.608

<0.001

Wymagająca

0.031

0.588

Nota: R2- skorygowany R-kwadrat, F- wartość testu analizy wariancji, df- stopnie swobody, p- istotność,
β – współczynnik β

Źródło: autorzy.

Model wiązki postaw pozytywnych ojca jest dobrze dopasowany do danych
F(3; 199)=63.505, p<0.001, jest istotnie lepszy w przewidywaniu wariancji zmiennej zachowania antyspołeczne młodzieży od średniej arytmetycznej. Proponowany
model wyjaśnia ponad 48% zmienności zachowań antyspołecznych (R2=0.485).
Największy związek widać dla postawy akceptującej (β=-0.437; p<0.001), w drugiej kolejności sytuuje się postawa autonomii (β=-0.318; p<0.001). Związek pomiędzy postawą ochraniającą ojca a zachowaniami antyspołecznymi młodzieży
w modelu okazał się nieistotny (β=-0.103; ni).
Model wiązki postaw negatywnych ojca jest dobrze dopasowany do danych
F(3; 199)=44.554, p<0.001, jest istotnie lepszy w przewidywaniu wariancji
zmiennej zachowania antyspołeczne młodzieży od średniej arytmetycznej. Przeprowadzona analiza regresji wykazała, że przy pomocy postaw negatywnych ojca
można wyjaśnić około 40% zróżnicowania ogólnego zachowań antyspołecznych
młodzieży (R2=0.396). Jedyny istotny związek w modelu zachodzi dla postawy
odrzucającej (β=0.608; p<0.001). W pozostałych przypadkach związek okazał
się nieistotny statystycznie, dla postawy niekonsekwentnej (β=0.047; ni), wymagającej (β=0.031; ni).

Predykcja postaw rodzicielskich
w nieprzystosowaniu społecznym
Przeprowadzona analiza regresji wykazała, że postawa akceptacji matki (β=0.618; t=-11.203; p<0.001) i postawa autonomii ojca (β=-0.229; t=-4.151;
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Wykres 2. Estymacja krzywej zachowanie antyspołeczne ze względu na predykcyjną rolę postaw rodzicielskich
Źródło: autorzy.

p<0.001) pozwala wyjaśnić około 60% zróżnicowania ogólnego zachowań antyspołecznych R2=0.597, zaś model predykcji jest znacznie lepszy od interpretacji
średniej arytmetycznej F(2; 199)=145.806, p<0.001.

Wnioski
W grupie młodzieży nieprzystosowanej natężenie zachowań antyspołecznych
jest na poziomie wysokim, zaś w próbie młodzieży nieprzejawiającej deficytów
socjalizacyjnych na poziomie niskim. Oczywistą rzeczą staje się fakt braku różnicy
statystycznie istotnej pomiędzy grupami.
Charakterystyka postaw rodzicielskich przedstawiała się w następujący sposób: postawa ochraniająca matki i ojca, jest na poziomie przeciętnym; rezultaty
opisowe postawy akceptacji matki i ojca są na poziomie niskim; wynik oceny
postawy autonomicznej matki i ojca jest na poziomie niskim; efekty statystyki
opisowej dla postawy niekonsekwencji matki i ojca wskazują na fakt ich przeciętnego poziomu; eksploracja danych postawy odrzucającej matki i ojca wykazała,
że wyniki znajdują się na niskim poziomie; postawa wymagająca matki i ojca jest
na poziomie przeciętnym. Wszystkie wyniki dotyczące postaw rodzicielskich są
symetryczne bez nadmiernie odstających obserwacji, zatem można uznać, że ich
rozkład jest zbliżony do normalnego. Pomiędzy poszczególnymi parami postaw
(matka, ojciec) zachodzi dodatnia korelacja statystycznie istotna i można uznać,
że postawy obojga rodziców są zgodne.
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Część postaw rodzicielskich skorelowana jest ze zmienną zależną (zachowanie antyspołeczne młodzieży) ujemnie a część dodatnio. Na podstawie analizy
skonstatowano, że zachodzi istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy zachowaniem antyspołecznym młodzieży a postawą (matki, ojca) niekonsekwentną,
wymagającą i odrzucającą. Ujemny związek dla zmiennej zależnej odnotowano
dla postawy obojga rodziców ochraniającej, akceptującej i dającej dziecku autonomię. W każdym z wymienionych przypadków korelacja jest dwustronna, istotna
statystycznie na poziomie 0.01. Tym samym należy potwierdzić pierwszą i drugą hipotezę roboczą stwierdzając, że postawy rodzicielskie matki i ojca z wiązki
pozytywnej korelują ujemnie z wykolejeniem młodzieży zaś z wiązki negatywnej
dodatnio. Im słabsza jest postawa pozytywna rodzica (matka, ojciec) oraz im
mocniejsze jest nasilenie oddziaływania ich negatywnych postaw, tym bardziej
młodzież przejawiać będzie symptomy nieprzystosowania społecznego.
We wszystkich analizach jednozmiennowych poszczególne model postaw matki i ojca są dobrze dopasowane do danych i istotnie lepiej wyjaśniają zmienność
wariancji ogólnego zachowania antyspołecznego młodzieży niż ich średnie.
Postawa ochraniająca wyjaśnia w przypadku matki 21% i ojca 8% zmienności wykolejenia. Postawa akceptacji wyjaśnia w przypadku matki 56% i ojca 40%
zmienności analizowanej zmiennej. Postawa autonomiczna wyjaśnia w przypadku
matki 33% i ojca 34% zróżnicowania zachowań antyspołecznych. Postawa niekonsekwentna wyjaśnia w przypadku matki 4% i ojca 6% zróżnicowania badanych
zachowań młodzieży. Postawa odrzucająca pozwala wyjaśnić w przypadku matki
56% i ojca 40% zmienności wariancji zmiennej zależnej. Postawa wymagająca
pozwala wyjaśnić w przypadku matki 6% i ojca 8% zróżnicowania wykolejenia
młodzieży.
Ponieważ każdy model pozwala określić predykcję postaw rodzicielskich, dlatego należy stwierdzić, że przy pomocy postaw rodzicielskich można przewidywać
zachowania antyspołeczne młodzieży, tym samym potwierdzić hipotezę roboczą 3
i podsumować, że każda z postaw matki i ojca pełni predykcyjną rolę w przewidywaniu nieprzystosowania społecznego.
Została do omówienia kwestia, jakie postawy pełnią predykcyjną rolę w szacowaniu nieprzystosowania społecznego młodzieży?
Dla wiązki czynników pozytywnych postawa akceptująca i ochraniająca matki
wyjaśnia ponad 58% zmienności zachowań antyspołecznych młodzieży, natomiast
jej postawa autonomii okazała się w modelu nieistotna. W przypadku ojca jego
postawa akceptująca i autonomii określa ponad 48% zmienności ogólnego wykolejenia młodzieży, zaś postawa ochraniającą zgodnie z modelem jest nieistotna.
Spektrum negatywnych postaw matki wyjaśnia 56% i ojca 40% zróżnicowania ogólnego zachowań antyspołecznych młodzieży, w obydwu przypadkach tylko
korelacja między zmienną zależną a postawą odrzucającą okazała się istotna, pozostałe postawy (niekonsekwentna i wymagająca) nie powinny być zaliczone do
predykcji nieprzystosowania.
(s. 525–545)  541

Sławomir Sobczak, Tamara Zacharuk

W ostatnim etapie połączono wszystkie postawy rodzicielskie (z wyłączeniem
postawy odrzucającej, jako przeciwstawnej do akceptacji) i skorelowano ze zmienną zachowania antyspołeczne młodzieży. Model okazał się dobrze dopasowany do
danych, na podstawie którego można wyjaśnić około 60% zróżnicowania ogólnego
wykolejenia młodzieży. Postawa akceptacji matki i postawa autonomii ojca są tymi
predykorami, które odgrywają największą rolę w określeniu ogólnego zróżnicowania wariancji nieprzystosowania społecznego młodzieży.
Hipotezę główną z pewną dozą ostrożności można przyjąć jako potwierdzoną. Predyktorem nieprzystosowania społecznego młodzieży są pozytywne postawy
rodziców. Ponieważ postawy te korelują istotnie ujemnie należy wnioskować, że
przyczyniają się one do zmniejszenia ryzyka podejmowania przez młodzież zachowań nieakceptowanych społecznie.
Resumując, gdy rodzice współpracują w wychowaniu a postawa matki jest
akceptująca oraz postawa ojca autonomiczna wówczas możemy być pewni, że
w 60% dziecko otrzyma wsparcie w postaci zmniejszonego ryzyka w podejmowaniu zachowań antyspołecznych. Natomiast brak podejścia pozytywnego przede
wszystkim brak akceptacji matki zwiększy ryzyko wykolejenia społecznego o 56%,
a w przypadku ojca jego postawa odrzucająca spowoduje w 40% możliwość podjęcia przez dziecko działań antyspołecznych. Należy też zwrócić uwagę na fakt,
że młodzież od matki oczekuje pewnego rodzaju parasola ochronnego. Postawa
ochraniająca (ale nie nadmiernie ochraniająca) matki zmniejsza ryzyko zachowań
niepożądanych społecznie o ponad 16%.

Dyskusja
Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują na powiązanie pomiędzy
przyczyną, pozytywnymi postawami rodziców (akceptacja, autonomia) i negatywnymi (odrzucenie) a skutkami, symptomami nieprzystosowania społecznego. Wpisują się w szereg badań interpretujących prezentowaną zależność, lecz
są sprecyzowane wyłącznie do aspektu korelacyjnego pomiędzy zachowaniem
antyspołecznym młodzieży a postawami ich rodziców. Dotychczas w badaniach
wskazywano na konsekwencje postępowania rodziców, stosowanych przez nich
modeli socjalizacyjnych, czy postaw oddziałujących na funkcjonowanie psychospołeczne ich potomstwa w tym niewyselekcjonowanych symptomów nieprawidłowego zachowania, czyli wskazywały na skutki postępowania rodzicielskiego
ujawniane w przestrzeni psychospołecznej dziecka. Niniejsze badania jednoznacznie wskazują na przyczyny zachowań antyspołecznych młodzieży.
Ciekawą kwestią w prezentowanych wynikach okazuje się rozróżnienie
ze względu na płeć rodziców a mianowicie, ze strony matki istotne znaczenie
w przeciwdziałaniu nieprzystosowania społecznego posiada jej postawa akceptacji
i w mniejszym procencie postawa ochraniająca, natomiast ze strony ojca posta542  (s. 525–545)
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wa akceptacji i autonomii, czyli takiego postępowania ojca, które z jednej strony
będzie oznaczać dawanie dziecku w miarę jego rozwoju narastającej swobody,
przyzwolenia na różnego tupu doświadczenia, testowania nowych doświadczeń
życiowych, a z drugiej rozumnej kontroli, stanowczego i zdecydowanego hamowania zapędów dziecka w praktykowaniu działań wymykających się poza spektrum
przyzwoitego zachowania. Na podobny aspekt w swych badaniach zwrócili uwagę
S.Kuppens, E.Ceulemans, (2019). Przestrzeń pomiędzy postawą dającą dziecku
miłość i swobodę a rozumną kontrolą rodzicielską ojca (wg. Ziemskiej (2009)
rozumną swobodą) wydaje się ważnym elementem badawczym, wartym przeprowadzenia dodatkowych dywagacji i analiz, można by ją określić jako autonomiczne doradztwo, przeciwstawne do autorytatywnego doradztwa opisywanego przez
Schaefer’a (1959). Od matki młodzież oczekuje akceptacji, czyli bezwarunkowej
miłości, która nie będzie warunkowana osiągnięciami, czy właściwym postępowaniem, chcą aprobaty ich zalet oraz wad, troski i poczucia bezpieczeństwa dającego
stabilność emocjonalną. Postawy autonomii ojca i akceptacji matki i ojca zmierzają
w kierunku władzy rodzicielskiej. W przypadku ojca okazywania rozumnej kontroli, w przypadku matki ochraniania (Bean, i in., 2006). Jak wiadomo nadmierna
ochrona opisywana jest jako ingerowanie rodzica w aspekty psychicznego i behawioralnego życia dziecka, wyręczanie dziecka w rozwiązywaniu problemów i zadań egzystencjalnych. Tego typu nadopiekuńczość nie sprzyja kreowaniu własnej
tożsamości młodego człowieka (Konopczyński, 2007). Ujęcie binarne, konieczne
w analizach probabilistycznych, pomiędzy nadmierną ochroną a udzielaniem niezbędnego wsparcia, czyli opieką, powinno być dokładniej w opisie teoretycznym
scharakteryzowane i wyakcentowane z uwagi na etiologię nieprzystosowania. Na
podstawie niniejszych badań eksploracja wyników wskazała, że postawa rodziców
nadmiernie ochraniających znajduje się na niskim poziomie, co oznacza brak autorytarnego ingerowania w osobiste życie (nadopiekuńczości). Prawdopodobnie
dlatego postawa ochraniająca znalazła się w wiązce pozytywnych czynników, które
zmniejszają ryzyko wykolejenia społecznego, co potwierdziło słuszność wcześniej
założonej tezy. Badana młodzież właśnie od matki potrzebuje ochrony i opieki
natomiast w stosunku do ojca nie ma takich oczekiwań. W kontekście analiz, zaledwie jako przypuszczenie, rysuje się twierdzenie, że postawa ochraniająca matki
jawi się jako zwornik pomiędzy autorytatywnym decydowaniem ojca (postawą
władzy) a rozumną kontrolą, ten aspekt nie jest prezentowany w literaturze, a być
może okaże się ważnym elementem pośredniczącym w opisie fenomenu funkcjonowania rodzinnego człowieka.
Postawa odrzucająca matki lub ojca, ich wrogość emocjonalna wobec dziecka
jest wprost i jednoznacznie tym czynnikiem, który powoduje zaburzenia zachowania, czyli nieprzystosowanie społeczne.
W konkluzji należy stwierdzić, że w eliminowaniu nieprzystosowania społecznego większy nacisk powinien być położony na prawidłowe funkcjonowanie
rodziców w relacjach socjalizujących rodzic-dziecko, niż na samą profilaktykę prze(s. 525–545)  543
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ciwdziałania konkretnym zjawiskom prowadzącym do wykolejenia człowieka i jego nieprawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Na efekty te po pierwsze
trzeba będzie długo czekać, być może jedno pokolenie nie wystarczy, za to rezultat
może być znacznie donioślejszy w wymiarze personalnym i społecznym. Problemy relacyjne w małżeństwie i socjalizacyjne w wychowaniu potomstwa nie tkwią
w dziecku lecz u antenatów, kiedyś ten łańcuch należy przerwać, aby nowe pokolenia cieszyły się szczęśliwym dzieciństwa, dobrym życiem i spokojną starością,
ale do tego potrzebne są rozwiązania systemowe.

Abstract: ????
Social maladjustment is the result of, inter alia, improper socialization interactions, first of
all parental attitudes, i.e. all relatively permanent dispositions to apply to the child specific
reaction patterns. The aim of the research was to determine the predictive role of parental
attitudes in the social maladjustment of young people. The research obtained data from
100 socially maladjusted people and 100 people who did not show socialization deficits,
aged 15–17. It was hypothesized that positive parental attitudes (acceptance, autonomy,
protection) play a predictive role in social maladjustment and contribute to reducing the
risk of anti-social behavior. It was found that these attitudes significantly negatively correlate
with the socialization dysfunctions of youth. The predictor in the model turned out to be
the attitude of accepting the mother and the attitude of father’s autonomy, allowing for the
explanation of about 60% (R2 = 0.597) of general variance in the variance of antisocial
behavior in adolescents.
Key words: parental attitudes, social maladjustment, antisocial behaviour, youth.
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The impact of regular dance classes
on self-image and emotional state of
demoralized female adolescents
Abstract: Article present the possibilities of use dance classes and psychosocial factors
in a specific environmental associated with among demoralized adolescents. In this paper
presents research conducted on a group of adolescents whose behaviour is characterized
by demoralization and whose commitment of criminal offences resulted in them becoming
the subject of an confinement corrective measure, i.e. being placed in a youth educational
centre. The Adjective Check List ACL created by H.G. Gough and A. Helibrun, as well as
the Profile of Mood States (POMS) developed by McNair, Lorr and Droppleman were used
in the research. After twelve weeks of systematic dance classes, the test was repeated and
noticeable changes in self-perception of the surveyed girls were observed. The average values of 14 out of 37 scales of the ACL questionnaire after the end of the project differed
significantly (p <0.05) compared to the results before the start of the project. Moreover, after
each week of the project, a comparison of the survey results with the POMS questionnaire
was carried out in terms of the severity of individual moods. The analysis shows that the
subjects successively had a significant decrease in the level of all five negative states and an
increase in positive mood
Key words: dance therapy; art therapy; physical activity; adolescent; self-image; emotional
states; resocialization; insulation
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Introduction
During the adolescence period, all biological changes are accompanied by
intense mental development processes related to intellectual and emotional functioning, motivation, adaptation to the environment, personal contacts, self-image,
value system and shaping the concept of one’s identity. An adolescent is intensively seeking understanding, support and acceptance. Literature shows that the
experiences of a young person play a very important role [1-8]. During this period of their lives the tendency to self-control is still weak, which is why their
surroundings and controlling of complicated emotional experiences is of utmost
importance. These social experiences are accompanied by shaping both the sphere
of feelings and motivations, which are characterized by intensity and lability in
adolescence. Thus, the effects of coping with the dangers and difficulties that occur during this period affect the shape and course of later developmental stages.
The problem is even greater when minors come from educationally troublesome
families, which results in their failure to fulfil their schooling obligation and conflict with the law. Minors from such families display a very wide range of behaviours that indicate social maladjustment that result from a malformed identity.
It causes that the problems regarding behaviour, self-image and perception of the
surrounding environment are severely stronger. This leads to demoralization to
such an extent that it is necessary to use corrective didactical measures. These
means can be divided into two categories: non-custodial, which assume undertaking appropriate actions in the juvenile’s natural environment (admonition, commitment to a specific procedure, parental responsibility, supervision of a probation
officer, partial withdrawal of rights); and custodial, which require a change in this
environment (placement in a foster family, youth educational centre, sociotherapy
centre, juvenile detention centre).
In this paper presents research conducted on a group of adolescents whose
behaviour is characterized by demoralization and whose commitment of criminal offences resulted in them becoming the subject of an confinement corrective
measure, i.e. being placed in a youth educational centre. The main task of such
facilities in Poland is “to eliminate the causes and manifestations of social maladjustment, prepare juveniles for social reintegration, professional independence
and to live in accordance with generally applicable legal and social standards”
[9] (p.50). The implementation of these tasks is ensured by organizing various
classes (didactic, resocialization, therapeutic, preventive-corrective) and broadly
understood support for juveniles in acquiring skills enabling them to function
normally. Institutions dealing with the resocialization of young people must constantly improve their methods and forms of work with them, as well as adapt to
the constantly changing social conditions. Considering the low effectiveness of tra548  (s. 547–564)
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ditional forms of social resocialization, in which education is based on discipline
and punishment, one may consider the need to change these tendencies. While
looking for effective methods supporting the process of resocialization, the broadly
understood art therapy [10-16] and the concept of “creative resocialization” [1719] were appreciated. The primary objective is to unblock the internal inhibitions
of the individual, shape their personality, and develop unrealized abilities, which
leads to changes in their behaviour. The value of art therapy is also demonstrated
in its expressive character, which allows releasing negative emotions and transform them into positive energy. Therefore, it can play a particularly important
role during adolescence, due to the multifaceted changes taking place in the body
and mind of teenagers. Participants of such classes learn primarily to master and
control their own body as well as their own emotions. This is possible because
physical effort is conducive to both somatic fitness and personality formation, by
shaping character, increasing emotional balance, resistance to stress, and social
competence. It supports the harmonious development of the whole body, as well
as allows raising or maintaining full performance, enables effective rest, abreaction of experienced tensions, and is a source of well-being, personal satisfaction
and entertainment. Complex development processes of this period are most often
analysed in several perspectives of reinforcements obtained by pupils: biological
(improvement of physical condition and mobility), psychological (modification of
self-esteem, equalization of the level of emotional excitability), intellectual (change in solving problem situations), spiritual (re-evaluating life and setting priorities) and social (finding your place and role in the environment) nature.
Dance Movement Therapy (DMT) is a form of art therapy, which is a method of treating many diseases, mainly neurological and psychological ones, that
is reimbursed in the west. This method uses dance and movement as a tool allowing the individual to fully engage in the process of integration in the emotional,
physical, cognitive and social spheres. Therefore, its purpose is to reach certain
experiences and feelings that are inherent to them, but are difficult to verbalize
[20]. The aim of the whole process is above all transformation, changing the
existing ways of acting, thinking or being in relations for those that will ensure
better functioning. DMT has no choreographies learned or specific guidelines for
movement. This method is based primarily on improvisation and natural movement, which allows participants to experiment and experience new ways of
functioning. The dance therapy is based on the assumption that each person’s
movement reflects their individual way of experiencing emotions and thinking,
and thus makes the individual aware of themselves. The music used is of great
importance, which in psychoanalytical orientation constitutes a means of strengthening experiences, as well as allows the pupil to experience the reality that
cannot be rationally recognized, arouses strong emotions, and thus helps relieve
tensions that are the cause of neurotic symptoms and pathological behaviour.
Properly selected music can change the mood, cause anxiety or aggression, as well
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as can encourage action and introduce order and harmony in order to gradually
reconstruct personality. Music therapy can stimulate the psychomotor development
of juveniles, meet their emotional needs, strengthen self-esteem, as well as reduce
anxiety and muscle tension [21-24].
The project uses elements of DMT, music therapy and dance teaching exercises. These were not typical non-choreographic classes, but a hybrid of exercises
involving the reproduction and creation of steps and figures. Therapeutic dance
methods were used, i.e. according to Isador Duncan (for example: “childhood”,
“solar plexus”, “sea wave”, “hero”, “heart feeling”, “physical body instruments”,
“temple of beauty” etc.) ), according to Ruth St Denis (for example: “text-based
creation”, “expression of intentions”, “relaxation and fine-tuning”, “child’s dance”, “dance breath”, “my space”, “gravity”, “radiance “Etc.), according to Graham
Wallas (stages of the creative process), according to Simone Forti, Anna Halprin,
Steve Paxton, Yvonne Rainer (improvisation practices), the method of 5 rhythms,
8 elements, the tarantella process and elements of dance theater – the Grotowski paratheater. In addition, to learn how to establish and care for interpersonal
contacts in the right way, and to develop not only creativity but also physical and
cognitive fitness, the project included classes with elements of ballroom dancing
(english and viennese waltz, samba, cha cha, rumba, jive, salsa, bachata), contemporary dances (jazz and lyric jazz) and modern dances (disco dance, video
clip dance, street dances). By listening carefully and recognizing music – so as to
dance to the rhythm, and learning choreography – remembering steps, the human
brain is constantly working at a higher speed. Mixing together non-choreographic
therapeutic methods with methods of teaching dances with choreographies, was
holistic and provided a wide variety of stimuli, preventing weariness, stagnation,
boredom and discouraging girls from some forms of work. Classes were held alternately, three times a week for 1.5 hours.
Among the many developmental tasks mentioned above, the acceptance of
one’s own appearance and effective use of one’s body deserve special attention.
Changes in physical appearance have a number of consequences, such as the need
to assess oneself, one’s gender, and accept one’s body. Therefore, learning about
the specifics of teenagers’ functioning, and thus self-image, needs and ways of
responding to various situations, will provide professional and competent support
in coping with difficulties, setting goals or motivating, as well as will help during
social adaptation.

Materials and Methods
The study involved 19 teenagers staying at a youth educational centre, where
they were placed by the decision of the district court, Family and Juvenile Division. The residents of the centre were between 13 and 18 years old. In exceptio550  (s. 547–564)
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nal situations, when an individual shows a very high degree of demoralization,
individuals as young as 10 years of age are placed in such centres. It is also possible to extend the stay to 21 years of age, however this happens only in particular
and thoroughly justified cases [25]. Among the respondents, there were two girls
who were 19 and one who was 20 years old.
The representativeness of the sample is low because only (or even) so many
girls stayed in this center and were eligible for research. Due to the lack of staff
with pedagogical and dance education at the same time, it was not possible to
organize research in similar centers at the same time. This article is intended to
encourage others to do so.
The Adjective Check List ACL created by H.G. Gough and A. Helibrun, as well
as the Profile of Mood States (POMS) developed by McNair, Lorr and Droppleman
were used in the research. The first tool is a questionnaire method, based on self-description, used to measure personality traits. The subject’s task was to choose
from among 300 adjectives that define them. The study used a version consisting
of 37 scales, which are organized into 5 groups:
1. Modus operandi scales – 4 scales performing the function of control keys:
No (total number of selected adjectives), Fav (number of positive adjectives),
Unfav (number of negative adjectives), Com (typicality).
2. Need Scales – 15 scales that examine personality correlates of specific psychological needs related to observable behaviours that are responsible for human
behaviour: Ah (need for achievement), Dom (need for domination), End (need for endurance), Ord (need for order), Int (need for understanding yourself
and others), Nur (need for nurturance), Aff (need for affiliation), Het (need
for heterosexuality), Exh (need for exhibition), Aut (need for autonomy), Agg
(need for aggression), Cha (need for change), Suc (need for succorance), Aba
(need for abasement), Def (need for deference).
3. Transactional analysis scales – 5 scales according to Berne’s theory, which
states that human behaviours (transactions) are considered the effect of three
basic ego states: parental, adult and child. All ego functions are included in
every transaction and play a role in the adaptation and social efficiency of
the individual: CP (critical parent), NP (nurturing parent), A (adult), FC (free
child), AC (adapted child).
4. Origence/intelligence scales – 4 scales according to the Welsh concept, which
regards creativity and intelligence as structural dimensions of personality: A-1
(high origence, low intelligence), A-2 (high origence, high intelligence), A-3
(low origence, low intelligence), A-4 (low origence, high intelligence).
In the presented research, the ACL Adjective Test was used to obtain the characteristics of a real self-image of adolescent girls staying at a youth educational
centre.
The other tool used in the research was the Profile of Mood States (POMS),
also called the Mood Questionnaire, which assessed the emotional state of the
(s. 547–564)  551

Adrianna Banio

surveyed teenagers at the end of each week of the project (12 times in total).
This test consists of 65 adjectives describing different emotional states and moods.
Respondents defined them by answering on a 5-point scale (0 – definitely not to
4 – definitely yes) to the question: “To what extent did you experience this feeling
last week?” The results are presented in the form of six scales:
1. Tension – Anxiety — is defined as muscle tension, sometimes invisible in
observation; it is a generalized state of discomfort.
2. Depression – Dejection — is defined as a mood of sadness with a sense of
inadequacy. Guilt and emotional isolation from others, a sense of less value.
3. Anger – Hostility — is defined as anger and aversion to others, malice, irritability, rebelliousness, bitterness and deceit.
4. Vigour –Activity — is defined as a state of high energy, constant readiness
for action and revival, a cheerful mood. This scale negatively correlates with
the other five.
5. Fatigue – Inertia — is defined as a sense of inaction, wariness and low energy
levels; slowness and exhaustion.
6. Confusion – Bewilderment — is defined as a state of confusion, intricacy,
difficulty concentrating attention, forgetfulness and a sense of inefficiency in
action.
For assessing mood we used only the POMS falls due to the group’s specificity. Isolated girls, in a center where no extracurricular activities are conducted,
are initially reluctant and even aggressive. They feel they are treated as “experimental mice” and do not believe in the good intentions of others. In addition,
they can focus their attention for a short time. Therefore, after consultation with
the center’s educators and psychologists with whom the project team cooperated,
it was decided to use only this form. This is treated as the first step. Beginning
of further research in other centers by various researchers.

Results
Tests using the Adjective Check List tool were carried out twice: before and
after the project. The distribution of values in the modus operandi scales in the
studied group was as follows:
On a total scale, the number of selected adjectives (No.Ckd) was relatively
even, indicating that the studied teenagers were distinctive individualities, on the
one hand open to the surrounding world, and on the other capricious, selfish,
unstable and showing low responsibility. The results regarding the scale of the
number of positive adjectives (Fav) indicate that the subjects were not willing to
choose positive adjectives (medium and low scores prevail in the group, while
there are no high scores). This may mean that the subjects were harrowed by
internal contradictions, afraid of the future, overwhelmed by the changeability
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of life and easily broke down, and thus had difficulty adapting. The subjects
obtained average and high results on the scale of the number of negative adjectives (Unfav). This indicates the pessimism of the respondents in relation to the
future, self-image and motivation to change. They doubted themselves and were
overwhelmed with bitterness, which made them hostile to others and easily judged them, claiming that the successes and happiness of other people were undeserved and unfair. They were not trustworthy and got easily offended.
The distribution of values in the scales of needs in the studied group was
as follows:
In terms of needs supporting creative implementation, i.e. the need for achievement (Ach), domination (Dom), endurance (End) and order (Ord), more than
half of the respondents obtained average results, while the other – low. None of
the girls scored high. This indicates a lack of readiness to make effort due to low
motivation. They were fickle and easily abandoned the direction taken. They acted
inefficiently due to a lack of perseverance, which is closely related to a lack of
confidence. Although they often hid it, they were worried about the disapproval of
their surroundings. In terms of social needs facilitating contacts with other people,
over 80 percent of respondents obtained low scores (0-39 stens) in the scales of
need: understanding themselves and others (Int), caring for others (Nur), affiliation (Aff), heterosexual contacts (Het), changes (Cha) and deference (Def). This
indicates that the respondents avoided close relations with other people. They
made contacts carefully, doubted the intentions of other people, and exhibited
defensive attitudes. They kept their distance in interpersonal contacts, tormented
themselves with the meaning of relations with other people, complicated them
and were afraid of emotional involvement. Full participation in social contacts
was difficult for them, thus they withdrew and limited themselves to a narrow
repertoire of roles. They looked for stability and continuity that they lacked as
well as showed stubbornness and impulsiveness, which often led them to conflicts
with the environment. On the other hand, the subjects obtained high results (over
60 stens) in the scales of need for attention (Exh), autonomy (Aut), aggression
(Agg), succorance (Suc) and abasement (Aba), a fact which indicates the demand
for attention by the questioned teens. They showed impatience with adversities
and delays in satisfying desires. Had an inclination towards extortion and manipulation. They did not care about feelings of other people, were perceived as selfish
and stubborn. They treated others as rivals that should be overcome, assuming in
advance that the other people were stronger, more effective and deserved more
than them – hence the tendency to rivalry and aggression. They reacted strongly
and impulsively, often without proper control. They expressed aggression regardless of social requirements. They felt helpless in dealing with stress and crises,
and their interpersonal relations aroused fears and bad feelings.
The distribution of values in topical scales in the studied group was as follows:
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The subjects obtained low scores on the following scales: self-control (Scn),
self-confidence (SCfd), personal adjustment (PAdj), ideal self-scale (Iss), creative
personality (Cps), femininity (Fem). This indicates problems in terms of self-control and being driven by impulses. Although it was difficult for them to mobilize their resources and take action, the relations of the respondents with their
environment constituted a series of breaking the rules, failures, conflicts and quarrels. They felt permanent tension, were nervous, had mood swings and poor
morale. Therefore, it was difficult for them to define and achieve goals. They
were perceived as critical, fierce and unreliable. They valued independence (deceptive) and separation. They were not very distinctive and expressive, therefore
they were reluctant to take action in complicated and indefinite situations. On the
other hand, the subjects obtained high scores on the scale of counselling readiness
(Crs). This indicates the dissatisfaction of the respondents with their situation
and questioning the possibility of getting help from the surroundings. They did
not believe in the good intentions of others, so they themselves did not arouse
protective feelings, which provoked rejection and disapproval.
After twelve weeks of systematic dance classes, the test was repeated and
noticeable changes in self-perception of the surveyed girls were observed. The
average values of 14 out of 37 scales of the ACL questionnaire after the end of
the project differed significantly (p <0.05) compared to the results before the
start of the project [Table 1].
Table 1. Changes in self-perception based on the ACL questionnaire
Name of
ACL scale

First measurement

Second measurement

SD

SD

r

p

No.Ckd

49.58

12.16

53.32

12.14

0.96

p<0.001

Fav

42.63

6.30

47.32

8.69

0.66

p=0.002

Ufv

56.58

7.13

52.53

9.28

0.74

p<0.001

Ach

44.11

6.98

54.26

7.91

0.79

p<0.001

End

43.74

8.24

56.42

8.37

0.50

p=0.030

Ord

45.00

9.05

52.68

10.58

0.77

p<0.001

Aff

40.16

8.19

51.26

9.19

0.70

p=0.001

Def

37.47

7.95

47.00

11.76

0.80

p<0.001

Agg

64.74

3.66

48.26

8.99

0.68

p=0.001

Suc

62.79

5.23

56.58

7.91

0.58

p=0.009

SCn

38.79

9.13

46.95

8.04

0.72

p<0.001

SCfd

38.95

7.16

48.74

7.44

0.74

p<0.001

Cps

44.32

10.82

60.05

7.91

0.88

p<0.001
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Fem

43.53

11.68

54.53

9.23

0.70

p=0.001

CP

61.11

7.77

53.58

9.23

0.93

p<0.001

A-2

47.89

8.41

60.37

7.37

0.89

p<0.001

Among the modus operandi scales, higher values were recorded on the scale
of the number of adjectives used (NoCkd), which may suggest that the studied
teenagers changed their attitude towards the surrounding world due to dance
classes. Although they were unstable or even capricious in their reactions, they
more easily came into contact and were enthusiastic about action.
In terms of the scales of needs after the project, higher values were noted in:
achievements (Ach), endurance (End), order (Ord), affiliation (Aff) and deference
(Def). This suggests that the respondents were highly motivated to cope with tasks and were ready to make effort, more willingly engaged in work, setting and
achieving goals. They were not discouraged so quickly, were more meticulous,
attentive and easier to adapt to changing group situations, and had greater confidence in themselves and others. On the other hand, the values obtained after
the project were significantly lower in the aggression (Agg) and succorance (Suc)
scales, i.e. they showed greater patience and self-control. They tried to avoid conflicts, without giving in to doubt in hard times.
On topical scales, the subjects obtained significantly higher results after the
project on the following scales: self-control (SCn), self-confidence (SCfd), creative
personality (Cps) and femininity (Fem), which indicates a control over their behaviour. The girls were already trying to “think first and then act”. They began to
show creative ideological fluidity, being more sensitive to beauty and more expressive. Thanks to the acquired sensitivity, they began to have regard for the environment, began to empathize with what others may feel and establish cooperation.
On the transactional analysis scales, significantly lower values after the project were obtained on the critical parent scale (CP). This result suggests that the
respondents less often became angry and irritated, stopped opposing everything,
strived to unite in a group.
On the intelligence-origence scales, the subjects obtained significantly higher
values after the project on the scale of high origence and high intelligence (A-2),
which means that the subjects began to show aesthetic sense, were characterized
by a stronger will and a more unconventional way of thinking.
Moreover, after each week of the project, a comparison of the survey results
with the POMS questionnaire was carried out in terms of the severity of individual moods. The analysis shows that the subjects successively had a significant
decrease in the level of all five negative states and an increase in positive mood
[Fig. 1].
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Fig. 1. Results with the POMS questionnaire after each week of the project.

This demonstrates the positive impact of dance classes on the emotional
sphere of teenagers staying in the educational centre. Considering that this test
requires an indication of a specific word or statement of how the respondent felt
in the last week, including their mood on a given day, the formulation of conclusions had to consider the influence of other factors on the test result. Cognitive
dissonance mechanism could take place here. As the individual invested their
efforts, energies and attention, more or less consciously, they expected benefits
also in the form of improved well-being. If they did not experience them, a strong
dissonance would arise with the accompanying negative emotions and they would
definitely give up participating in the classes. In no case did this happen, however
there were times when individual girls rebelled in the form of an absence from
the class – but only for a moment.

Discussion
The results of the conducted research seem to confirm that the dance therapy
used in the youth educational centre supports the process of change, which is evident in the observed differences in individual aspects of the teenager’s personality
structure before and after the project. These results are consistent with previous
reports on the effectiveness of therapeutic interventions undertaken on addicts
entering the centres of the Youth Movement for Drug Abuse Prevention (MONAR),
as well as on prisoners addicted to alcohol and drugs [Augustowska 1988; Hollo556  (s. 547–564)
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way et al., 2005; Roberts et al. 2007]. This seems to confirm the postulate about
the effectiveness of art therapy interactions undertaken against people in isolation
[Merriam 1998; Cleveland 2000; Clements 2004; Ezell & Levy 2003; Ferszt et al.
2004]. The premise to include art therapy in the context of important methods
of social resocialization of young people entering into conflict with the law are
research reports on a decrease in the percentage of recidivism in people subjected
to art-therapeutic activities [Gendreau, Little, Goggin 1996; Cleveland 2000; Ezell
& Levy 2003], which is consistent in with the idea of prevention recommended
in the legal approach to resocialization.
However, in this study there were observed isolated cases that did not develop as expected in the course of the dance therapy. Perhaps the reason for the
lack of reaction of these people to the therapy was the high ego-resiliency defined
by Block and Block [1980] as internal mechanisms that reduce the susceptibility
to external influence. These people, in their sense of relatively well functioning
in society despite being qualified for confinement, may have not realized or did
not accept the need to change their behaviour. This explanation seems to be
confirmed by interviews with child care centre teachers, who perceived a similar
attitude in their students on a daily basis. These observations are difficult to consider a proof of the thesis, however they should be kept in mind, as the research
results were influenced by various factors, not only the conducted dance classes.
However, It is worth noting, that during the project there were no other therapeutic classes (apart from standard meetings, so-called “chating” with educators
and social work, which constitute the core curriculum of the unit).
One of the important elements was the relation between the personality types
of the subjects and their responses to therapeutic interactions. This conclusion is
in line with the theory formulated by Asendorpf and Aken [1999], who, based on
long-term studies conducted on youth in Germany, showed that people representing individual personality types develop in a different, foreseeable way, regardless
of external influences. Akse made a similar conclusion [Akse et al. 2007] claiming
that the tendency of youthful depression and aggression is strongly correlated with
personality. Other therapeutic experiences show that people change and mature to
therapy at different moments of their lives and it does not depend strictly on their
characteristics, but on the developmental moment they are in [Wampold 2001;
Druss et al. 2007; Minami & Wampold 2008; Duncan et al. 2010; Ehlers et al.
2010]. Failure in therapy could also be caused by failure to adapt to the specific conditions of the secure institution and the needs of individuals placed there.
[Neale, Robertson, Saville 2005]. This indicates a significant need for further
research to determine therapeutic methods with the highest efficiency in these
specific conditions. This would allow for a significant increase in the effectiveness
of these interactions and greater benefits for adolescents staying in such centres.
Nevertheless, the presented results and empirical findings show a very significant
resocialization dimension of the dance therapy. This is associated with two types
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of effects: therapeutic – referring to the cathartic impact of art, and educational
– related to the development of the individual.
By practicing dance, one can experience changes at the physical, emotional and spiritual level. According to the presented research, dance supports the
process of transformation and development at various levels. It helps open the
mind and get out of one’s behaviour patterns and ways of thinking. Moreover,
this process helps make contact with one’s inner potential and intuitive wisdom,
even if, as in the case of isolated girls, it is disturbed. This confirms the reports of
Professors Leseho and McMaster [2011], stating that as a result of dance changes
occurring at the body level lead to further, deeper changes manifested at the level
of life energy. Holding back emotions and suppressing their expression can lead to
internal tension and many illnesses. Demoralized youth choose the wrong ways
to react, thus dance becomes for them an alternative and a possibility to properly
discharge bad emotions. It is a non-verbal language of movement, body, gestures
and rhythm. It allows eschewing definitions and concepts, yet provides the opportunity to contact and communicate. What is the relation between movements
specific for a particular dance and typical body gestures and postures from the
everyday life of the people who perform it? As Boas [1944] wrote, gestures and
body postures in everyday life certainly express a person. In a stylized, intensified
and increased form, as it happens during dance, they are associated with a person’s specific character and nature. The results of this study seem to show how
far-dominant body kinesthetic awareness is associated with psychological factors.
Each exercise used in the project was designed to unlock emotional blockages and
psychosomatic work. For example, the exercises “childhood” and “child’s dance”
were a form of establishing contact with one’s inner child and returning to the
time before the girls stayed at the detention centre. It taught innocent natural
spontaneity and honesty. Exercises such as “solar plexus”, “heart feeling”, “breath
dance” showed the exercisers that the lack of contact with the heart and soul is
the primary cause of losing purpose in life and contact with oneself and other
people. It helped to get better acquainted with one’s body and act in an authentic
way. To make it easier for the girls to open to this movement and get used to the
space, the exercise “my space” was used. Thanks to it, they learned to discover
and improve their way of moving in space. This exercise showed them limitations,
but also possibilities to overcome them. In order for adolescents to learn to focus
and formulate clear intentions of their actions, the exercise “expressing intentions”
was used. It helped adapt the movements to individual conditions and possibilities. It shaped the belief in the exercising girls that focusing on good practices
helps achieve better results of each activity. Through exercises such as “gravity”
and “glow”, girls were made aware of failures, unfulfilled plans and dreams, and
the possibility of falling more than once. On the other hand, they were shown
that “every cloud has a silver lining”. They were taught humility and hopefulness,
as well as the strength to accept the parable of life. While working on the possi558  (s. 547–564)
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bility of overcoming life obstacles, the girls were introduced to the tarantella process, which is a form of healing dance. Although it does not have such power in
our reality as among African tribes or communities from before Christian Europe,
it was used to create an interesting therapeutic process. It is to facilitate the fight
against adversity that appears in life in various forms. The exercise “hero” gave
the opportunity to express solemn feelings and put subjects in a sublime mood.
It reminded girls of those moments in their lives when they felt strong, not by
displaying aggression, but nobility and good. It showed them that each of them
has a good soul that got lost, and that every problem could be resolved. The exercise “physical body instruments” helped regain contact with one’s internal rhythm,
which favoured a return to mental balance. Many traditions and cultures around
the world describe dance as moving in accordance with an external rhythm that
makes it possible to return to harmony with one’s internal rhythm and contact
with something much deeper. The benefits of “temple of beauty” type exercises
allowed recognizing and expressing beauty, which is always relaxing, therapeutic
and supports personal development. To develop the girls’ imagination and ability
to improvise and be creative, the exercises “sea wave” and “relaxation and tuning”
were carried out. Expressing one’s imagination by dance relaxed the girls, gave
them a sense of rest and peace, as well as was an opportunity to experience and
express various internal states. The commonly known exercises “5 rhythms” or
“8 elements” are the practice of element dance. Each element is a metaphor for
a process that occurs in a person or their environment. It was performed to transform pathological behaviour patterns of demoralized girls and open them to new
solutions, strengthen and balance them by establishing relations with the forces
of nature. This training was designed to assimilate four strategies for dealing with
stress: 1. water (learning flexibility, sensitivity, empathy and joy); 2. fire (learning
dynamics, assertiveness, passion, pursuit of the goal, reaching and taking, the ability to refuse and set limits, strength and power); 3. air (learning transcendence,
breaking free, distance and intelligence); 4. earth (science of grounding, stability,
balance and boundaries, body awareness) [Wiszniewski 2016]. In order to awaken
the mind and transform the current state, various improvisation techniques were
used. They freed from tensions and blockages through conscious work with the
body. They taught how to breathe freely and focus on what is happening here and
now. Exercises regarding mindfulness and concentration increased the quality of
improvisation, which required quick responses to current events. It was a process
of working on awareness, feeling and expressing emotions. The research results
indicate the validity of Adler’s theses [1999], stating that improvisation is a deep
and transformational experience of oneself, touching the body and soul at a level
much deeper than the level of reason and intellect. In the area of therapeutic and
development activities, improvisation in the form of performance was also carried
out. The audience’s presence was to give teenagers a sense of the existence of witnesses to the creative process. Para-theatrical experiments according to Grotowski’s
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philosophy, which focused on presenting various forms of human expression in
action in relation to other people, were also carried out. Nevertheless, no outside
audience was introduced, as this could disrupt the internal process of adolescent
girls who needed an atmosphere of security and trust. Therefore, they only appeared in their own circle, which served as a means to discover themselves through
action and experience.
Exercises conducted on the basis of choreographic dances served mainly as
a form of physical recreation of the examined adolescents. They served many
functions. These classes were treated as activities aimed at providing pleasure and
relaxation, and thus served entertainment functions. It was a kind of biop sychic
renewal of the forces necessary to function in the environment, the regenerative
function of which was appreciated by the girls claiming that through dance classes
they broadened their horizons and discovered new, previously unknown talents. Establishing interpersonal contacts based on passion and free time shared with each
other integrated the girls. Dance performed a socio-ideological function shaping
individual attitudes as well as collective consciousness in teenagers. As due to these classes, it has become easier for the subjects to adapt to new living conditions,
increased tension and effort, we can confirm their adaptive function. Through
physical activity in the form of dance, various deficiencies and defects were balanced, thus indicating its compensatory function. Dance not only improved physical condition, but also developed brain function. This emphasizes the stimulative
function of dance classes that stimulated and intensified mental and physical processes. Choreographic dance required concentration, focus attention, memorizing
the sequence of steps and figures, synchronizing with the external and internal
rhythm. Despite the fact that we do not live in Ancient Greece, still a large part
of people can experience the once common catharsis, which cleanses the mind
and soul through artistic experiences, as it was also the case with the girls. The
psychological complexes that disrupted ego functioning were mainly overcame.
Thanks to the creative function of dance, the girls could begin to fulfil themselves
in spheres that were neglected or often hidden. Dance freed teenagers from formulas of social relations, dependencies and the domination of patterns. This emancipation gave a substitute for freedom that adolescents in isolation still strive for.
The results of the research clearly indicate how powerful a therapeutic force
dance can be. I conclude that this is due to the experience of beauty in dance,
which opens and transforms both the dancer and their surroundings. Changes
can affect many different areas of life, from the most obvious to the more subtle.

Conclusions
The results of the conducted research indicate a significant impact of the dance therapy on selected aspects of the personality structure of juvenile girls staying
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in a closed youth educational centre. In the course of the effects of the dance
therapy, the scale of needs: achievement (Ach), endurance (End), order (Ord),
affiliation (Aff), deference (Def), aggression (Agg), succorance (Scu), the topical
scales: self-control (SCn), confidence (SCfd), creative personality scale (Cps), femininity (Fem), the transactional analysis scale: critical parent (CP) and the high
origence and high intelligence scale (A-2) changed significantly. These changes
can be considered developmental, leading in the desired direction, i.e. towards
coming out of pathological behaviour, ways of thinking about oneself and one’s
life, increasing motivation, faith, openness to knowledge and experience, and better communication. Furthermore, due to the regular participation of girls in dance
classes, there was a gradual decrease in the level of all five negative states and
an increase in positive mood. Therefore, the presented dance activities give the
opportunity to achieve the stage goals of resocialization, including the change of
defective personality structures responsible for pathological behaviours. Striving
to rebuild the system of values and norms is of key importance here. They are
favoured by identifying and eliminating false beliefs that lead to a misconception
of the social world and oneself, shaping moral values and raising cognitive and
emotional competences.
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Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących
orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań
Abstrakt: W artykule dokonano podsumowania badań nad działalnością wychowawczą,
resocjalizacyjną, profilaktyczną i readaptacyjną prowadzoną przez kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych. Powołany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zespół badawczy opracował kwestionariusz ankiety badawczej, a następnie przeprowadził
badanie empiryczne (aktowe) na próbie ponad 500 zakończonych postępowań wykonawczych
w sprawach karnych, w których orzeczono dozór kuratora sądowego oraz analizę dogmatyczną, statystyczną, komparatystyczną i wyniki obserwacji nieuczestniczącej w obszarze wyznaczonym przedmiotem raportu1. Artykuł zawiera opis najbardziej doniosłych fragmentów tych
badań2, które dotyczą przygotowania do pracy, diagnozy, a następnie wskazania sposobu
planowania, ewaluacji i doboru metod pracy resocjalizacyjnej przez kuratorów dla dorosłych.
Z przeprowadzonych badań wynika między innymi, iż metoda indywidualnych przypadków
(casework) wskazywana powszechnie przez praktyków jako dominująca, nie jest metodą powszechną projektowania oddziaływań wobec osób pozostających pod dozorem kuratora sądowego. Zdarza się, że postępowanie realizowane jest według jej założeń, mimo iż nie dochodzi
do jej scharakteryzowania w prowadzonej dokumentacji dozoru. Niewątpliwie jednak można
stwierdzić, że główną metodą oddziaływania indywidualnego przez kuratora na sprawcę przestępstwa są psychotechniki bezpośrednie – najczęściej utożsamiane z motywowaniem, dia1
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: IWS) „Artykuł powstał w wyniku badań realizowanych
w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie”
2
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/IWS_Stasiorowski-S._-Metody-pracy-resocjalizacyjnej-i-profila ktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych-wykonuj%C4%85cych-orzecz.-w-sprawach-ka rnych.pdf (dostęp: 20.10.2020 r.)
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logiem, rozmową, perswazją, uświadamianiem, przekonywaniem i wsparciem. Równorzędnie
obok nich występują rozbudowane metody kontrolowania zachowania probanta. W artykule
zawarto również wnioski, zalecenia, rekomendacje i postulaty de lege ferenda rozwiązań systemowych dotyczących utrzymania trendów wzrostowych w zakresie podnoszenia skuteczności
działalności kuratorów sądowych.
Słowa kluczowe: probacja, kurator sądowy, diagnoza, metodyka pracy resocjalizacyjnej,
ewaluacja.

Wprowadzenie
Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze
wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym,
związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 ustawy o kuratorach sądowych3,
dalej u.k.s.) oraz organizowaniem i prowadzeniem działań mających na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji (art. 173 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego4, dalej k.k.w.). Ustrój tej służby, umiejscowienie w strukturze wymiaru
sprawiedliwości, uprawnienia i obowiązki, zakres zadań oraz sposób i tryb ich
wykonywania rozproszone są w kilkunastu aktach prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia). W przypadku kuratorów dla dorosłych – wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, w żadnym jednak akcie nie określono,
jakie konkretnie oddziaływania, wobec jakich konkretnie sprawców, zgodnie z jakim programem – indywidualnie czy z wykorzystaniem metod grupowych, powinny być prowadzone. Jak dotąd nie podjęto trudu opracowania powszechnego
dla polskiej probacji systemu programów resocjalizacyjnych, terapeutycznych, korekcyjnych lub profilaktycznych, niezależnie od odziaływania indywidualnego lub
grupowego. Pragmatyka wykonywania orzeczeń została ukształtowana poprzez
wprowadzenie wystandaryzowanych narzędzi, tj. formularzy kart czynności, które
służą do odnotowywania bieżących czynności kuratorów sądowych, a także okresowych sprawozdań – z objęcia/przebiegu/zakończenia dozoru, które wymagają,
między innymi, określenia metod prowadzenia dozoru.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. (w czasie prowadzonych badań) orzeczenia
w sprawach karnych wykonywała grupa 3065 kuratorów zawodowych oraz wspierająca ich grupa 9529 kuratorów społecznych. Każdy z nich według swobodnego
uznania, autonomicznie, w oparciu o własne kompetencje, doświadczenie zawodowe i życiowe, a także potrzeby wynikające z zasad indywidualnego oddziaływania
na sprawcę przestępstwa, dobiera metody prowadzenia dozoru, a także sposób,
tryb i zakres realizowanych w jego ramach oddziaływań.
Celem głównym badania prezentowanego w niniejszym raporcie było ustalenie metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowanych
3
4

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz.1014)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.)
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przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wobec
podopiecznych – skazanych i sprawców przestępstwa.
Właściwe zaprezentowanie możliwych form oddziaływania na sprawcę przestępstwa wymagało przeprowadzenia uprzednio szczegółowej analizy funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych
w wymiarze sprawiedliwości, w tym poprzez analizę statystyczną w ujęciu wieloletnim. Celem tego zabiegu było ukazanie ewolucji kuratorskiej służby sądowej
w ostatniej dekadzie zarówno co do zakresu zadań, obowiązków i uprawnień,
jak i pod względem organizacyjnym i ustrojowym, co pozwala nakreślić przyszłe
alternatywne kierunki rozwoju – także biorąc pod uwagę aspekt jakościowy, tj.
sposób prowadzenia oddziaływań właściwych służbie probacyjnej.

Metodyka pracy kuratorów dla dorosłych według wskazań
nauki, porządku prawnego i pragmatyki postępowania
Powstanie kurateli sądowej w Polsce wiązane jest z wydaniem dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r.5, którym powołano specjalne sądy pokoju dla nieletnich w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie, z dniem 1 września
1919 r.6 Od tego czasu trwa nieprzerwany rozwój tej służby, która stopniowo, od
kurateli społecznej, poprzez społeczno-zawodową, zbliżyła się po stronie kurateli
wykonującej orzeczenia karne do modelu kurateli zawodowej z elementami czynnika społecznego biorącego udział w wykonywaniu orzeczeń sądowych.
Status oraz funkcje kuratorskiej służby sądowej w wymiarze sprawiedliwości
reguluje wiele ustaw i aktów je wykonujących. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych7 (dalej u.s.p.), w sądach działają
kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), którzy stanowią
służbę kuratorską i wykonują czynności o charakterze wychowawczo–resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określone w przepisach szczególnych
(art. 147 § 2 u.s.p.). Zgodnie z tą ustawą kuratorzy sądowi pełnią swoje czynności
zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo społecznie (kuratorzy społeczni).
Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach sądowych. Zgodnie z jej treścią kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni), wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym,
diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Ustawa położyła nacisk na profesjonalizację tej służby przez doprecyDekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. U. 1919 nr 14, poz. 171)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich
(Dz. U. 1919 nr 63, poz. 378, zob. art.1)
7
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.
5
6
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zowanie wymagań stawianych kandydatom na kuratorów zawodowych, stworzyła
podstawy dla reorientacji modelu kurateli sądowej ze społeczno-zawodowego na
zawodowo-społeczny, usankcjonowała samorząd kuratorski, a także wyeksponowała w katalogu różnych funkcji kuratora sądowego funkcje wychowawcze (Szymanowski 2003/2004).
Kuratorzy wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na
terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie
zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych (art. 3 ust. 1 u.k.s.). Patrząc przez pryzmat ilościowy wykonywanych
orzeczeń sądu, a także czynności jednorazowych wykonywanych na potrzeby różnorodnych postępowań, kuratela sądowa jest stosunkowo niewielką służbą. Zawodowi kuratorzy dla dorosłych (3065 etatów8), wykonywali na dzień 30 czerwca
2018 r. 268 543 spraw wobec 245 928 osób. Natomiast kuratorzy rodzinni i nieletnich (2147 etatów) wykonywali 142 510 spraw wobec 312 412 osób. Łącznie
zatem pod stałym nadzorem tej formacji liczącej 5212 etatów, pozostawało na
dzień 30 czerwca 2018 r. 558 340 osób.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny9 (dalej k.k.), kuratorowi sądowemu nadano status funkcjonariusza publicznego (art. 115 § 13
pkt 3 k.k.), zaś Kodeks karny wykonawczy zalicza zawodowego kuratora sądowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych oraz kierownika zespołu do
grona organów postępowania wykonawczego10.

Struktura organizacyjna
kuratorskiej służby sądowej obecnie
Cechą charakterystyczną polskiej kurateli sądowej jest specjalizacja zadań tej
służby determinowana rodzajem wykonywanych przez kuratorów orzeczeń sądowych, tj. podział na kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych
(kuratorów dla dorosłych) oraz kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach
rodzinnych i nieletnich (kuratorów rodzinnych).

Liczba etatów łącznie z kuratorami okręgowymi, ich zastępcami, na podstawie Sprawozdania
MS-S40 „r” i „o” z działalności kuratorskiej służby sądowej, źródło: Wydział statystycznej Informacji
Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości (Sprawozdanie MS-S40r)
9
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.
10
Zgodnie z art. 2 pkt 6 k.k.w. organem postępowania wykonawczego jest wyłącznie zawodowy
kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych. Jest nim także kurator rodzinny, któremu
powierzono popełnienie funkcji kierownika zespołu połączonego (wykonującego orzeczenia obu rodzajów) – w zakresie nadzoru i kontroli spraw w postępowaniu karnym wykonawczym.
8
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Tabela 1. Struktura organizacyjna kuratorskiej służby sądowej na dzień 31.12.2019 r.
Kuratorzy zawodowi dla dorosłych
2 971

Kuratorzy rodzinni
2 241

Kadra zarządcza: kuratorzy okręgowi – 45 osób
28 kuratorów w ramach limitu etatów kuratorów
dla dorosłych

17 kuratorów w ramach limitu etatów kuratorów
rodzinnych

Kadra zarządcza: zastępcy kuratorów okręgowych – 50 osób
23 kuratorów dla dorosłych

27 kuratorów rodzinnych

Kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej
559 osoby w tym 334w ramach limitu etatów kurateli dla dorosłych
i 225 w ramach limitu etatów kurateli rodzinnej
224 zespoły wykonujące orzeczenia
w sprawach karnych

181 zespołów wykonujących orzeczenia
w sprawach rodzinnych

154 zespołów połączonych
2 920 kuratorów zawodowych

2 197 kuratorów zawodowych

6 908 kuratorów społecznych

11 543 kuratorów społecznych

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Sprawozdania z działalności kuratorskiej służby sądowej.
MS-S40 „r” i „o”

Kuratorzy sądowi skupieni są w zespołach kuratorskiej służby sądowej (dalej
zespoły), które funkcjonują w ramach struktury sądów rejonowych. Wyróżniamy zespoły wykonujące orzeczenia w sprawach karnych, wykonujące orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz zespoły połączone, które powołuje się
z przyczyn organizacyjnych, gdy tworzenie dwóch zespołów jest niecelowe z uwagi na niewielką liczbę kuratorów zawodowych zatrudnionych w sądzie rejonowym.
Za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w obszarze właściwości sądu okręgowego odpowiada kurator okręgowy przed prezesem sądu okręgowego.

Orzeczenia wykonywane przez kuratorów dla dorosłych
Do zadań kuratorów dla dorosłych należy nadzór nad przebiegiem postępowania wykonawczego w następujących kategoriach spraw11: dozór, w tym przy
warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym
zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, warunkowym umorze-

11
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r za 2019 rok, dane na dzień
31 grudnia 2019 roku, źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich
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Wykres 1. Struktura i rodzaj wykonywanych orzeczeń przez kuratorów dla dorosłych
Źródło: opracowanie własne; na podstawie sprawozdania z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S40r.

niem postępowania karnego oraz orzeczonym w trybie art. 97 §1 k.k. albo art. 202b
§1 k.k.w.; kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna; kontrola wykonania obowiązku, przy wykonaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia
wolności, warunkowym umorzeniu oraz warunkowym zwolnieniu – bez orzeczonego dozoru; a także inne zadania, w tym przygotowanie skazanego do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, nadzory wykonywane na podstawie art. 181a § 2
k.k.w., wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; wykonywanie środków karnych w s.d.e., w tym
środków zabezpieczających w s.d.e.
Należy zauważyć, że struktura i rodzaj wykonywanych orzeczeń przez kuratorów sądowych wynika z polityki karnej, kształtowanej głównie przez prawo
karne materialne oraz orzecznictwo sądów powszechnych. Jej znaczące przemiany
w ostatnich latach, w tym szybko malejącą liczbę dozorów, zawdzięczamy przede
wszystkim ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw12. W jej wyniku między innymi wyeliminowano możliwość
wielokrotnego orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania wobec jednego sprawcy oraz obniżono górną granicę kary pozbawienia wolności, której wykonanie można warunkowo zawiesić, z 24 do 12 miesięcy. Ponadto wprowadzono szereg rozwiązań, które umożliwiły szersze orzekanie
12

Dz.U. z 2015 r. poz. 396.
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kar nie skutkujących bezpośrednio pozbawieniem wolności, tj. grzywny oraz kary
ograniczenia wolności.
Najszybszy spadek liczby spraw nastąpił w kategorii dozoru, które wymagają
największego nakładu pracy ze strony kuratorów sądowych i tradycyjnie związane są z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 1 u.k.s. oraz z pomocą
w społecznej readaptacji (art. 173 § 1 k.k.w.). W analizowanym okresie ich liczba zmniejszyła się o ok. i 74%, tj. z 306,6 tys. na koniec 2007 r. do 73,4 tys.
na koniec 2019 r. Proces ten bardzo przyspieszył po wejściu w życie z dniem 1
lipca 2015 r. wspomnianej nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.
W przypadku utrzymania się wskazanych trendów, kuratorska służba sądowa wykonująca orzeczenia w sprawach karnych stanie się w pełni służbą zawodową,
a kuratorzy społeczni zanikną (Stasiorowski 2018).

Badania własne, metodyka
Kuratorska służba sądowa w wymiarze sprawiedliwości rozwija się od stu lat.
O ile jednak jej struktura organizacyjna, a także zadania, uprawnienia i obowiązki wynikają z przepisów prawa, o tyle wybór i zastosowanie oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych należy wyłącznie do kuratora
sądowego. Obecnie służbę probacyjną tworzy ok. 3 tys. zawodowych kuratorów
sądowych oraz ok. 6 tys. społecznych kuratorów sądowych. Pomimo znaczącej liczebnie przewagi kuratorów społecznych, to jednak kuratorzy zawodowi realizują
większość zadań związanych z dozorem (wykonują osobiście < 70% ogólnej ich
liczby), ponadto nadzorują pracę kuratorów społecznych, służąc im radą i prowadząc ich szkolenie. Brak centralnego systemu przygotowania aplikantów do
wykonywania zawodu kuratora sądowego, zróżnicowane kierunki ich wykształcenia (z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk
pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych) nasuwał pytania,
jak w istocie kuratorzy sądowi realizują powierzone im zadania. Celem głównym podjętych badań była próba poznania metodyki pracy kuratorów sądowych
w sprawach, w których wykonują dozór nad skazanym lub sprawcą przestępstwa.
Podczas prowadzonych badań zebrane zostały dane ilościowe oraz jakościowe. Dokonano triangulacji metod badawczych, co pozwoliło na wzmocnienie
przekonania o trafności dobranych wskaźników i zweryfikowanie w wielu źródłach (Rubacha 2011). Do zastosowanej ilościowej i jakościowej strategii badawczej dobrano właściwe metody i techniki badawcze, tj. jakościową analizę tekstu
(Bauman 1998) oraz ilościową analizę danych statystycznych. Wykorzystanie wieloletnich danych statystycznych było niezbędne dla sformułowania prawidłowych
wniosków wyprowadzonych z analizy jakościowej Bauman, Pilch 2001).
Zastosowane techniki i narzędzia badawcze:
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1) ankieta badania akt postępowania wykonawczego – dozoru kuratora sądowego, sporządzona w formie elektronicznego kwestionariusza;
2) ankieta badania udziału kuratorów sądowych w programach oddziaływania
na sprawcę przestępstwa, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety konstrukcji własnej, kierowanego do kuratorów okręgowych;
3) badanie dokumentów, w szczególności danych statystycznych dotyczących
działalności kuratorskiej służby sądowej; zawartości teczek dozoru; programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych stosowanych przez służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe w Polsce;
4) analiza aktów prawnych.
Określenie metod prowadzenia różnorodnych oddziaływań i czynności przez
kuratorów sądowych nie jest zadaniem łatwym, albowiem dotyka interdyscyplinarnej działalności, która łączy w sobie elementy diagnozy, wychowania, resocjalizacji, profilaktyki, kontroli, a także readaptacji społecznej skazanych. Rozbudowane
narzędzie badawcze w postaci znormalizowanego kwestionariusza do badania teczek dozoru kuratorów sądowych zostało opracowane w formie elektronicznej we
współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a następnie wypełnione przez
grupę badaczy dla każdej sprawy (teczki dozoru). Jego konstrukcja, zwłaszcza
w zakresie opisu etapów prowadzenia czynności w dozorze, co do zasady odpowiadała chronologii „sprawozdania z objęcia/przebiegu/zakończenia dozoru”,
który stanowi wzór urzędowy (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania
czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych13 oraz dokumentacji zawartej w teczkach dozoru w taki sposób, aby uzyskać możliwie dużo
informacji z akt postępowania.
Do przeprowadzenia badania dobrano losowo próbę teczek dozoru kuratorów
sądowych (zawodowych lub społecznych) w sprawach (wykaz „Doz”) kolejno zakończonych w 2017 r. (od 31 grudnia wstecz) z pominięciem spraw związanych
z nadzorem kuratora sądowego nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. W ten sposób zapewniono obiektywny dobór próby badawczej. Kuratorzy dla dorosłych sprawują dozór orzeczony przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności, przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego
oraz przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności.
Doboru ilościowego akt dokonano na podstawie analizy sprawozdania MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej w 2017 r. Na jego podstawie
stwierdzono, że w 2017 r. zakończono łącznie 86409 spraw dozoru, w których obliczono udział poszczególnych kategorii spraw. Założona próba objęła 500 teczek
dozoru, z czego 105 dotyczyło warunkowego zwolnienia (21%) i 395 dotyczyło
pozostałych (79%).
13

Dz. U. z 2016 r. poz. 969.
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Losowania spraw dozoru przy warunkowym zwolnieniu dokonano w 45
sądach okręgowych poprzez ich podzielenie na trzy warstwy, tj. według liczby
zakończonych spraw dozoru orzeczonego przy warunkowym zwolnieniu, tj. o największej, średniej i najmniejszej liczbie spraw w okręgu. Z pierwszej warstwy,
w której znalazło się siedem sądów okręgowych – wylosowano dwa sądy; z drugiej warstwy, w której znalazło się 11 sądów – wylosowano trzy sądy; z trzeciej
warstwy, w której znalazło się 27 sądów – wylosowano cztery sądy okręgowe.
W wylosowanej próbie znalazły się Sądy Okręgowe w Poznaniu, Katowicach,
Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Radomiu, Częstochowie, Krośnie oraz Piotrkowie Trybunalskim. Z każdego sądu określono proporcjonalną do ogólnej liczby
załatwionych w 2017 r. spraw dozoru przy warunkowym zwolnieniu, liczbę spraw
w próbie.
Losowania 345 spraw dozoru orzeczonego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego oraz warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia
wolności dokonano w wyodrębnionych spośród ogólnej liczby 318 sądach rejonowych. Sądy podzielono na trzy warstwy według łącznej liczby zakończonych
w 2017 r. dozorów, tj. o największej, średniej i najmniejszej liczbie dozorów. Założono próbę 42 sądów rejonowych. Z pierwszej warstwy, w której znalazły się 43
sądy – wylosowano 8; z drugiej, w której znalazły się 83 sądy – wylosowano 12;
z trzeciej warstwy, w której znalazły się 192 sądy – wylosowano 20. Z każdego
sądu określono proporcjonalną do ogólnej liczby zakończonych w 2017 r. dozorów,
liczbę spraw w próbie.
Następnie opracowano wyniki badań aktowych i podsumowanie. Podjęto
próbę odnalezienia i określenia metod i technik zbierania danych, informacji do
diagnozy i wywiadów środowiskowych, a także metod i technik oddziaływania
stosowanych przez kuratorów sądowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy
kuratorzy sądowi prowadzą zróżnicowane oddziaływania resocjalizacyjno-wychowawcze, profilaktyczne i kontrolne dostosowane do konkretnej kategorii sprawców
przestępstw, grupy ryzyka powrotności do przestępstwa lub sprawy, przy której
orzeczono dozór.
Ponadto zwrócono się do kuratorów okręgowych (wszystkich 45 okręgów sądowych) o informację o zrealizowanych lub prowadzonych przez kuratorów zawodowych lub z ich udziałem programach wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz
profilaktycznych – wobec sprawców przestępstw – w latach 2016–2018, w tym
we współpracy z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Trzecim elementem była analiza wybranych programów resocjalizacyjnych,
profilaktycznych i związanych z sensu largo rozumianą readaptacją społeczną, realizowanych przez podmioty i służby, a także organizacje pozarządowe.
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Diagnoza w pracy kuratora dla dorosłych
na podstawie analizy akt
Przed szczegółową prezentacją wyników badań aktowych, konieczne jest odniesienie do pewnych generalnych informacji na temat podmiotu postępowania
wykonawczego oraz prowadzonych postępowań.
Określenie profilu dozorowanego ma decydujące znaczenie zarówno w wymiarze indywidualnym – dla kuratora sądowego, który powinien wiedzieć, z jakimi najczęściej przypadkami będzie współpracować prowadząc dozór, jak i
w wymiarze ogólnym – z punktu widzenia opracowania strategii oddziaływań
o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym, kontrolnym oraz
polegających na włączeniu do społeczeństwa. Przygotowanie merytoryczne członków zespołu kuratorskiej służby sądowej pod kątem występowania na obszarze
działania zespołu konkretnych zjawisk patologicznych umożliwia profesjonalne
i programowe im zapobieganie, w przeciwieństwie do działań doraźnych i reaktywnych, które prowadzą do przypadkowości i nieprzewidzianych skutków działalności organów postępowania wykonawczego.
Zespół badawczy, jak się później okazało błędnie założył, że dla wdrażanych
metod oddziaływania jednym z podstawowych czynników, który winien wpływać
na przyjmowany program resocjalizacyjny jest rodzaj dobra naruszonego przez
dozorowanego, innymi słowy kwalifikacja prawna czynu głównego, stanowiącego
podstawę skazania. W badanych aktach nie dostrzeżono, by rodzaj popełnionego
przestępstwa wpływał w sposób zauważalny na wybór metody oddziaływania, poza sposobem kontroli, w tym nałożonych obowiązków probacyjnych oraz środków
karnych lub kompensacyjnych.
W ogólnej liczbie spraw największy udział dotyczył dozorowanych, którzy
dopuścili się przestępstw przeciwko mieniu (32,8%). Jednakże najczęściej popełnianym z uwagi na tożsamość czynem zabronionym w badanych sprawach było
przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub
nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy - art. 207 k.k. (21,6%). Kolejnymi najczęściej popełnianymi samodzielnymi przestępstwami były kradzież - art. 278 k.k. (13,8%), kradzież z włamaniem
- art. 279 k.k. (12,8%), prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego – art. 178a k.k. (13,2%) oraz przestępstwo z art.
62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. posiadanie narkotyków (12,4%).
Obok czynu przestępczego istotne są warunki osobiste jego sprawcy. Podmiot postępowania wykonawczego wśród 500 poddanych analizie przypadkach,
to zdecydowanie częściej mężczyzna (91,8%) niż kobieta (8,2%) w wieku do 40
lat (łącznie 71,3%, w tym do 21 lat - 22%, od 22 do 30 lat - 27,3% oraz od 31
do 40 lat - 22%). Z reguły osoba o niskim poziomie wykształcenia: nieukończo574  (s. 565–584)
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Wykres 2. Najczęściej popełniane czyny zabronione przez dozorowanych,
opracowanie własne

na szkoła podstawowa (6%), wykształcenie podstawowe (27,1%), gimnazjalne
(20,2%). Studia pierwszego lub drugiego stopnia ukończyło łącznie 10% dozorowanych, szkołę zawodową (obecnie branżową) 29,7%, zaś szkołę średnią 19%.
Z niskim poziomem wykształcenia koreluje niski poziom kwalifikacji zawodowych oraz problemy z uzyskaniem stałej i legalnej zarazem pracy zarobkowej.
Stałą pracę miało zaledwie 27% dozorowanych, pracę bez umowy (na czarno/
dorywczo) wykonywało 32,8% osób. Ciekawym spostrzeżeniem jest, że praca bez
umowy realizowana jest z reguły u znanego pracodawcy, często z imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz innych danych pozwalających na jego ustalenie, lecz
w żadnych z analizowanych przypadków nie prowadzono czynności w kierunku
ustalenia stosunku pracy probanta. Praca dorywcza (na czarno) jest powszechnie
akceptowana w sądach. Dochód osób pozostających pod dozorem, który może
stanowić istotną wskazówkę dla podejmowania działań służących jego readaptacji
społecznej, często związanych z zapewnieniem prawidłowych warunków socjalnych, jest zróżnicowany. Płacę minimalną otrzymywało ok. 16,4% dozorowanych,
do wysokości 3 tys. złotych 11,2%, powyżej 4 tys. złotych zaledwie 1,6% osób.
Nie ustalono wysokości uzyskiwanego dochodu w 48% przypadków.
Osoba pod dozorem to z reguły kawaler lub panna (52,4%), znacznie rzadziej
osoba w związku małżeńskim (22,4%), która nie posiada dzieci (70,8%). Wśród
nich większość to osoby, u których nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu lub
innych środków odurzających (58,4%). Jeżeli stwierdzano uzależnienie, to najczęściej był to alkohol (26,2%) oraz narkotyki (7,2%). U 30% dozorowanych stwierdzono problemy zdrowotne, przy czym najczęściej były to choroby serca i układu
krążenia (5%), depresja (5,8%), choroby kręgosłupa (5%), uzależnienie (9,2%),
zaś 8,8% spośród nich posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.
Ważny dla prawidłowo realizowanej diagnozy i szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa jest życiorys kryminalny sprawcy przestępstwa, między innymi
wcześniejsze prawomocne skazanie. Wśród osób oddanych pod dozór 251 z nich
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było uprzednio karanych (50,2%), 131 popełniło wcześniej przestępstwo podobne (26,2%), 179 popełniło inne przestępstwo (35,8%), a dla 249 osób było to
pierwsze prawomocne skazanie (49,8%).
Innym błędnym założeniem było, że zmienną, która może wpływać na sposób i dobór stosowanych metod pracy z dozorowanymi będzie zmiana prowadzącego dozór. Okazało się to bez wpływu na rodzaj stosowanych metod, sposób
prowadzonej diagnozy, częstotliwość kontaktu, czy właściwy ich dobór. Trzeba
zauważyć, że zmiana kuratora prowadzącego postępowanie dotyczyła niespełna
40 spraw. W ponad 60% spraw dozór sprawował jeden kurator sądowy, zaś w kolejnych 31% do zmiany dochodziło jednokrotnie.
Z badań wynika, że aktywność diagnostyczna kuratorów sądowych w sprawach
dozoru odbywała się przede wszystkim w oparciu o techniki gromadzenia danych
takie jak rozmowa ze skazanym (96,4%), informacja z Krajowego Rejestru Karnego (92,4%), wywiad środowiskowy, w tym: rozmowa z osobami współzamieszkującymi (77,8%), rozmowa z dzielnicowym (57%), rozpytanie wśród sąsiadów
(46,2%), społeczność lokalna, dalsza rodzina (5,2%), analizę akt głównych (61%),
a także informacje pozyskane z innych instytucji i podmiotów pozasądowych,
w tym: rejestry informatyczne Policji (35%), instytucje pomocowe (9%), instytucje
rynku pracy (2,4%), zakład pracy (1%), szkoła (0,8%), zaledwie 3,4% akt zawierały opinie sądowo-psychiatryczne. Wśród innych miejsc, w których sporadycznie
gromadzono dane można wymienić np. gminną komisję rozwiązywania problemów
alkoholowych, terapeutę prowadzącego grupę AA, podmiot leczniczy, Urząd Stanu
Cywilnego, a także kopie dokumentów, np. z prowadzonego w innej sprawie nadzoru kuratora rodzinnego, informacje z grup roboczych zespołów interdyscyplinarnych, opinie zakładu pracy, pisma urzędowe, komornicze, zaświadczenia lekarskie.
Jednocześnie stwierdzono, że wystandaryzowany sposób gromadzenia danych
jest niezależny od rodzaju sprawy, przy którym dozór jest orzekany. Udział procentowy poszczególnych technik gromadzenia informacji do diagnozy mieścił się
w granicach błędu statycznego. Tym samym można stwierdzić, że diagnoza w dozorze prowadzona jest w ten sam sposób w sprawach warunkowego umorzenia
postępowania karnego, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia, co w dużej mierze
determinuje formularz objęcia/przebiegu/zakończenia dozoru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych.

Metody pracy kuratorów dla dorosłych
Opracowane narzędzie do badań akt postępowania wykonawczego w sprawach dozoru w postaci ankiety dostosowano zarówno do obowiązujących prze576  (s. 565–584)

Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych…

pisów prawa, jak i obowiązujących formularzy urzędowych, tj. sprawozdania
z objęcia/przebiegu/zakończenia dozoru oraz kart czynności. Te ostatnie sporządzane są co do zasady za każdy miesiąc pracy z podopiecznym. Członkowie
zespołu chcieli przede wszystkim zbadać czy w dokumentacji dozoru odnajdą
w części V cyt. formularza sformułowane plany pracy z dozorowanym, obejmujące
metody pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i kontrolnej oraz
elementy ewaluacji postępowania.
Z przeprowadzonego badania wynika, że plan pracy readaptacyjnej zawarto
w 215 postępowaniach wykonawczych, tj. 43% spraw. Z reguły jednak nie zawierały wyodrębnionych działań w ramach programu readaptacyjnego, lecz odnosiły
się do sfery czynności w dozorze i zawierały de facto program pracy resocjalizacyjnej wraz z propozycją metod oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego.
W trwającym okresie dozoru nad podopiecznym nie odnotowano konkretnych
działań zmierzających do rozwiązania, np. problemów bezdomności czy uzależnienia. Jeżeli czynności były podejmowane, w większości przypadków polegały
na formalnym kontakcie (pisemnym), np. z podmiotem leczniczym, z reguły nie
obejmowały współpracy bezpośredniej. Kuratorzy faktycznie współpracowali z pomocą społeczną (5,4%), podmiotami leczniczymi (2,6%), instytucjami rynku pracy
(1,6%).
Każdy proces wymaga zaplanowania sekwencji następujących po sobie czynności. Te czynności związane są przede wszystkim z zaplanowaniem częstotliwości indywidualnych spotkań kuratora z podopiecznym, w tym w miejscu jego
zamieszkania lub siedzibie zespołu, a także podjęciem innych działań z obszaru
readaptacji społecznej.
Z racji sformalizowania procesu resocjalizacji, plan ten zdominowany został czynnościami kontrolnymi i wynikającymi z prowadzonego „nadzoru” nad
zachowaniem skazanego. Kwestia intensywności pracy jest zatem utożsamiana
z realizacją wytycznych rozporządzenia i Kodeksu karnego wykonawczego a nie
z procesem poprawy osoby pod dozorem kuratora sądowego. Zatem planowanie
częstotliwości kontaktów – wiązane jest ściśle z realizacją wytycznych co do czasu
(liczby kontaktów w miesiącu lub okresie), form i miejsca kontaktu wskazanych
w aktach prawnych. Wynikiem tego w znacznej części postępowań częstotliwość
kontaktów określana jest zwrotem: „zgodnie z rozporządzeniem” lub „zgodnie
z kwalifikacją do grupy ryzyka”, „kontakt z dozorowanym jeden raz w miesiącu”,
„co najmniej raz w miesiącu”.
W znakomitej większości spraw (56%) kuratorzy dokonywali wizyt w miejscu zamieszkania dozorowanego z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Kontakt
kuratora z dozorowanym w jego miejscu zamieszkania z częstotliwością dwa razy w miesiącu dotyczył 3,6% spraw. Trzykrotna wizyta w miejscu zamieszkania
w okresie jednego miesiąca dotyczyła dwóch spraw na pięćset.
Kontakty kuratora sądowego z dozorowanym w miejscu zamieszkania z częstotliwością co dwa miesiące odbywały się w 15% spraw.
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Kurator sądowy odbywał kontakty z dozorowanym co 3 miesiące w 5,2%
spraw, rzadziej niż raz na 3 miesiące w 14,6% spraw. Kurator sądowy nigdy nie
był w miejscu zamieszkania dozorowanego w 3,8% spraw. Ta ostatnia kategoria
dotyczyła spraw, w których dozorowany przebywał poza miejscem zamieszkania,
np. poza granicami kraju w celach zarobkowych lub w jednostce penitencjarnej.
W niektórych przypadkach kurator – nie mając żadnego kontaktu z dozorowanym,
utrzymywał kontakt z jego rodziną.
Podsumowując, kurator sądowy odbywał kontakty w miejscu zamieszkania ze
skazanym z częstotliwością jednego na miesiąc lub rzadziej w 96% spraw.
Kolejnym sposobem prowadzenia czynności z dozorowanym jest wezwanie do
siedziby sądu/zespołu oraz rozmowa w biurze kuratora zawodowego.
Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, sądowy kurator zawodowy jest zobowiązany do skutecznego wezwania co najmniej raz na 2 miesiące
do stawienia się w siedzibie zespołu skazanego zakwalifikowanego do grupy ryzyka „A” i „B”, natomiast w przypadku osoby zakwalifikowanej do grupy najwyższego ryzyka „C” kurator zawodowy zobowiązany jest do systematycznego wzywania
skazanego do stawiania się w siedzibie zespołu. Faktycznie podopieczny stawiał
się w biurze kuratora raz na miesiąc w 5,6% spraw, częściej w dwóch sprawach (0,4%); raz na dwa miesiące w 5,% spraw; rzadziej niż raz na 3 miesiące
w 54,6% spraw; zaś nigdy nie był w biurze kuratora niemal w jednej na każdą
z trzech spraw (27,2%).
Jak już wspomniano, kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania nie tylko
w środowisku podopiecznych, lecz także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Z przeprowadzonych
badań wynika jednak, że czynności na ich terenie kuratorzy wykonywali zaledwie
w trzech sprawach – rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, kurator sądowy
żąda od skazanego także kontaktu telefonicznego:
1. co najmniej raz w miesiącu od osoby zakwalifikowanej do grupy ryzyka „A”
i „B”;
2. co najmniej 2 razy w miesiącu od podopiecznego zakwalifikowanego do grupy ryzyka „C”.
Z przeprowadzonego badania wynika, że kontakt telefoniczny był znacznie
rzadszy (73,4%), aniżeli wynika to z cytowanych przepisów, w tym:
— 1 raz w miesiącu – odbywał się w 22,8% spraw,
— 2 razy w miesiącu – odbywał się w 1,6% spraw,
— co dwa miesiące – odbywał się w 11,8% spraw,
— co 3 miesiące – odbywał w 6,8% spraw,
— rzadziej niż raz na 3 miesiące – w 32% spraw,
— nigdy nie nawiązano kontaktu telefonicznego w 22,8% spraw.
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Kurator sądowy może wykorzystywać do kontaktu z dozorowanym również
pocztę elektroniczną. Nie odnotowano takich kontaktów w 80,4% spraw. Kontakt
taki realizowano w sprawach, w których skazany przebywał poza granicami kraju:
— raz na miesiąc – 13 spraw (2,6%),
— raz na 2 miesiące – 7 spraw (1,4%),
— raz na 3 miesiące – 5 spraw (1%),
— rzadziej niż raz na 3 miesiące – 50 spraw (10%).
Odnotowano także kontakty kuratora z podopiecznym także w innych miejscach lub środkach przekazu np.: miejscu pracy kuratora społecznego (2),wiadomości tekstowe (sms) – 13, spotkania przypadkowe (ulica, parking, sklep, plac
zabaw, szkoła) – 25, miejsce pracy skazanego – 6, rozmowa przez Skype – 1, rozmowa w trakcie dyżuru poza siedzibą sądu, w urzędzie miasta i gminy – 2, listy
i kartki (przesyłane tradycyjną pocztą) – 5, miejsce zamieszkania kuratora społecznego – 3, portal społecznościowy (Facebook) – 1, noclegownia/Dom Pomocy
Społecznej – 2, szpital – 1, umówione spotkanie „pod blokiem”, „na przystanku”,
„pod sklepem”, „na parkingu” – 5.
Okazuje się, że najczęściej kuratorzy nawiązywali kontakt w miejscu zamieszkania dozorowanego w sprawach warunkowego umorzenia postępowania
karnego, łącznie raz lub dwa razy w miesiącu w 87,8% spraw. Znacznie rzadziej
w sprawach warunkowego zwolnienia oraz warunkowego zawieszenia wykonania
kary pozbawienia wolności – w nich odpowiednio raz w miesiącu (ok. 55%), dwa
razy w miesiącu (0,8%, 4,2%), raz na 2 miesiące lub rzadziej w 44,4% spraw
warunkowego zwolnienia i 38,6% spraw warunkowego zawieszenia wykonania
kary pozbawienia wolności.
Częstotliwość kontaktu dozorowanego z kuratorem sądowym w siedzibie zespołu jest zróżnicowana. Dużą częstotliwość tego rodzaju kontaktu, tj. dwa lub
trzy razy w miesiącu, odnotowano po jednym przypadku w sprawach warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności w pięciu sprawach
(0,3%) z częstotliwością niższą niż raz na 3 miesiące.
Kontakty z częstotliwością 1 raz na miesiąc były najczęstsze w sprawach warunkowego zwolnienia (11,7%). Podobnie z częstotliwością raz na dwa miesiące
dozorowany stawiał się w biurze kuratora zawodowego najczęściej w sprawach
warunkowego zwolnienia (8,3%).
Z kolei najrzadziej do kontaktu kuratora z podopiecznym w siedzibie sądu
dochodziło w sprawach warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności,
w których w ok. 85% spraw kontakt ten odbywał się z częstotliwością rzadszą
niż raz na 3 miesiące (54%) lub w ogóle (31,6%) w całym okresie pozostawania
skazanego pod dozorem.
Rozmowy telefoniczne mają formę typowych czynności kontrolnych i nie
mogą w żaden sposób być utożsamiane z elementem prowadzonych metod oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego. Natomiast mogą być elementem
profilaktyki negatywnej lub po prostu działań prewencyjnych i informacyjnych.
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Ich częstotliwość również określona jest aktami prawa i nie powinna być mniejsza
niż 1 raz w miesiącu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że taką częstotliwość
uzyskano w 25% spraw warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolności i w 20% spraw warunkowego umorzenia. Dwa razy w miesiącu kontakt ten wykonywany był odpowiednio w 1,1% spraw warunkowego zawieszenia,
3,3% spraw warunkowego zwolnienia, zaś nie występował w sprawach warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Najczęstszy kontakt telefoniczny ogółem nawiązywano w sprawach warunkowego zwolnienia, łącznie dwa razy, jeden raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące.
Najrzadziej do takiego kontaktu dochodziło w sprawach warunkowego umorzenia postępowania karnego, tj. rzadziej niż raz na trzy miesiące lub nigdy
w 62,5% spraw.
Kontakt za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym poczty elektronicznej, jest prawem dozwolony, lecz jego częstotliwość nie została w żaden
sposób narzucona przepisami. Realizowany jest sporadycznie – w miarę wystąpienia szczególnych okoliczności, np. pobytu skazanego poza granicami kraju.
Ten rodzaj kontaktu wykorzystywany był w znikomym stopniu w sprawach
warunkowego zwolnienia, łącznie w 4,5% spraw, a także warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności – w 2,6% spraw. Nie był wykorzystywany w sprawach warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Grupa ryzyka
Wśród spraw dozoru poddanych badaniu, w grupie obniżonego ryzyka (A)
największy był udział dozorowanych, którym warunkowo zawieszono wykonanie
kary pozbawienia wolności (84,6%). W tej grupie ryzyka sprawy warunkowego
umorzenia postępowania karnego stanowiły 11,1%, zaś dozorowani warunkowo
zwolnieni zakwalifikowani do grupy obniżonego ryzyka stanowili 4,3%.
W grupie podstawowej (B) również największy odsetek stanowili dozorowani,
wobec których zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności (70,7%), dozorowani wobec których warunkowo umorzono postępowania karne stanowili 3,1%,
zaś warunkowo zwolnieni 26,2%.
W grupie podwyższonego ryzyka odnotowano dozorowanych, wobec których
sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności (68,2%), minimalny był udział osób z orzeczonym warunkowym umorzeniem postępowania
karnego (0,6%), zaś warunkowo zwolnieni stanowili 31,2% wszystkich osób z kategorią ryzyka (C).
Wyniki badania są uwarunkowane doborem próby, w której znaczną przewagę miały sprawy dozoru orzeczonego przy warunkowym zawieszeniu wykonania
kary pozbawienia wolności.
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Zakończenie dozoru
Spośród spraw poddanych badaniu znakomita większość z nich miała efekt
pozytywny, bowiem aż w 84% przypadków dozór zakończył się wraz z końcem
okresu próby (79%) lub zwolnieniem od dozoru (5%). Negatywny sposób zakończenia dozoru nastąpił w 8,6% spraw, w tym:
1. zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności – 6,2%,
2. podjęciem warunkowo umorzonego postępowania karnego – 0,6%,
3. odwołaniem warunkowego zwolnienia – 1,8%.
Kluczowym dla przeprowadzonego badania było stwierdzenie czy i jakie metody pracy z dozorowanym wskazują kuratorzy dla dorosłych. Z badań wynika, że
metodę pracy resocjalizacyjnej wskazano w niemal 82,9 % sprawach, przy czym
metoda indywidualnych przypadków (casework), powszechnie uznawana za dominującą w pracy kuratorów sądowych, została wymieniona zaledwie w co trzeciej
sprawie (28,2%).
Psychotechniki należą do najczęściej stosowanych przez kuratorów sądowych metod oddziaływania. Wprawdzie nie w każdym przypadku metoda pracy, np. przekonywania wychowawczego (26,6%) lub doradzania wychowawczego
(42,6%) jest prawidłowo oznaczona, ale trudno odmówić ich realizowania, np.
poprzez dialog/perswazję (63,2%), w sytuacji prowadzenia czynności w miejscu
zamieszkania lub siedzibie zespołu. Niekiedy jednak informacje zawarte w dokumentacji potwierdzają wyłącznie gromadzenie informacji i dyscyplinowanie podmiotu postępowania wykonawczego.
Wśród socjotechnik możemy wyróżnić:
1. Kształtowanie celów, norm, zasad grupowych (0,8%),
2. Kształtowanie struktury grupy (0%),
3. Oddziaływanie poprzez rodzinę jako grupę (9%).
W zakresie kulturotechnik prowadzono działania w obszarze:
1. Środowiska szkolnego – 2,6%,
2. Środowiska pracowniczego – 10,6%,
3. Aktywności rekreacyjnej – 0,8%.
4. Innych – 3%, w tym w szczególności metody: stymulowania pracy nad sobą,
analizy odczuć i motywacji, wpływu sytuacyjnego, samowychowywania, nabywania odporności na negatywny wpływ otoczenia.
Wyniki przeprowadzonych szczegółowych badań nie wskazują precyzyjnie,
które konkretnie metody oddziaływań wykorzystywane przez kuratorów sądowych
wobec sprawców przestępstw prowadziły w badanych sprawach do pożądanego społecznie skutku ich działalności, tj. zapobieżenia powrotu do przestępstwa.
W bezpośredniej pracy ze sprawcami przestępstw kuratorzy w każdej powierzonej sprawie dokonują autonomicznego wyboru stosownej, konkretnej metody
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i sposobu oddziaływania wobec osób pozostających pod ich dozorem. Taki sposób pracy umożliwia prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań, z reguły w ramach ogólnej metody pracy, określanej mianem metody indywidualnych
przypadków (casework). Nawet jeśli nie dochodzi wprost do scharakteryzowania
caseworku w prowadzonej dokumentacji, to z dokonanej analizy wynika, że jest
to dominujący sposób pracy z dozorowanym. Podstawową metodą oddziaływania
są psychotechniki bezpośrednie – najczęściej utożsamiane z dialogiem, rozmową,
perswazją, motywowaniem, uświadamianiem, przekonywaniem i wsparciem. Zaznaczyć należy, że prowadzone w tej formie oddziaływania, przy szczątkowym
spełnieniu funkcji diagnozy resocjalizacyjnej, niskiej częstotliwości kontaktu z dozorowanym doprowadziły do pozytywnego upływu okresu próby dla około 84 %
osób poddanych tym oddziaływaniom. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że w okresie pięcioletnim od prawomocnego skazania ta skuteczność zmniejsza się do poziomu około 65%. W świetle przeprowadzonych badań należało
rozważyć w jaki sposób skutecznie podnieść jakość prowadzonych oddziaływań
przez kuratorów zawodowych i tym samym wzmocnić ich trwałość. Otóż wydaje
się, że powinno to nastąpić w ramach ustawicznego podnoszenia indywidualnych kompetencji zawodowych kuratorów sądowych poprzez wdrożenie elementów systemowych takich jak: centralne przygotowanie aplikantów do pełnienia
służby, poprawa funkcjonowania zespołów kuratorskiej służby sądowej, wdrożenie
narzędzia szacowania ryzyka, wdrożenie superwizji pracy: wychowawczej, resocjalizacyjnej, profilaktycznej i związanej z readaptacją społeczną skazanych, dostosowanie programów oddziaływania indywidualnego oraz grupowego do potrzeb
kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz opracowania optymalnego narzędzia ewaluacyjnego dla polskiej probacji.

Abstract:
The article summarizes the research on educational, social rehabilitation, preventive and readaptation activities carried out by probation officers who enforce judgments in criminal cases.
The research team appointed by the Institute of Justice developed a research questionnaire,
and then conducted an empirical (file) study on a sample of over 500 completed executive
proceedings in criminal cases, in which probation officer supervision had been judged, as
well as dogmatic, statistical and comparative analysis accompanied by the results of non-participant observation in the area designated by the subject of the report. The article contains
a description of the most significant fragments of these studies, which concern preparation
for work, diagnosis, and then an indication of the planning manner, evaluation and selection
of methods of rehabilitation work by probation officers for adults. The conducted research
shows, inter alia, that the method of casework, generally indicated by practitioners as the
dominant one, is not a common method of designing interactions with people under the
supervision of a probation officer. It happens that the procedure is carried out in accordance
with its assumptions, although it is not characterized in the supervision documentation. Undoubtedly, however, it can be claimed that the main method of individual influence by the
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probation officer on the criminal are direct psychotechnics - most often identified with motivating, dialogue, conversation, persuasion, raising awareness, encouragement and support.
At the same time, there are extensive methods of controlling the behavior of the probate.
The article also contains conclusions, recommendations and postulates de lege ferenda of
systemic solutions for maintaining upward trends in increasing the effectiveness of probation
officers’ activities.
Key words:
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Przestępcze kontakty krakowskiej młodzieży
a style adaptacji realizowane w sporcie
– na przykładzie piłki nożnej.
Abstrakt: Artykuł dotyczy zróżnicowanych powiązań charakteryzujących młodzież, formy podejmowanej przez nią aktywności sportowej oraz preferowane przez nią style adaptacji w sporcie. W badaniach wzięli udział młodzi piłkarze (N=112) i uczniowie gimnazjum (N=120).
Do zmierzenia zróżnicowanych powiązań wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Napięcia
i Czynników Ograniczających E. Czerwińskiej-Jakimiuk. Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca pozwolił uzyskać u badanych dane określające preferowane style adaptacji. Otrzymane rezultaty dowodzą, że realizowanie nonkonformistycznego stylu adaptacji przez młodych
sportowców nie może wynikać z większej ilości przestępczych kontaktów bądź też problemów
w najbliższym środowisku. Czynniki te pełniły rolę predykatora nonkonformistycznego sposobu
funkcjonowania wyłącznie u osób uprawiających sport rekreacyjnie.
Słowa kluczowe: sport młodzieżowy – zróżnicowane powiązania – style adaptacji – przestępczość.

Przegląd badań
Problematyka zależności zachodzących pomiędzy sportem a przestępczością
należy do złożonych. Nie brakuje publikacji wskazujących, że uprawianie sportu
przyczynia się do poprawy (bądź do pogorszenia) funkcjonowania społecznego –
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dotyczyć ma to zarówno przestępców, jak i u osób nie objętych jeszcze procesem
resocjalizacji (Bredemeier, Shields, 1986; Fullinwider, 2006; Hastie i in., 2011).
Dyskusja nad wskazaną zależnością wciąż jest prowadzona i wydawać się może
pozbawiona końca. W autorskich badaniach odnotowywano, że wyczynowa forma uprawiania sportu wiąże się z preferowaniem nonkonformistycznego sposobu funkcjonowania (Chrzanowski, 2016, 2020). W poniższej publikacji podjęta
zostanie próba ustalenia, na ile – w przypadku młodych piłkarzy – preferowanie
nonkonformistycznego stylu adaptacji w trakcie zawodów może wynikać z pochodzenia społeczno-kulturowego jednostki, a na ile z samej formy uprawiania sportu.
Zdaniem E. Sutherlanda, twórcy teorii zróżnicowanych powiązań, zachowanie przestępcze stanowi efekt nabywanych przez jednostkę wzorców tego zachowania, które to jednostka przejmuje od innych ludzi. Nabywaniu tych wzorców
towarzyszy dokładnie taki sam mechanizm, jaki zaobserwować można podczas
zdobywania umiejętności pożądanych społecznie, czyli np. dobrych manier (Jabkowski, Kilarska, 2013). Zinternalizowanie norm przestępczych następuje wtedy,
kiedy ilość kontaktów wzmacniających takie normy staje się wyższa od ilości kontaktów je piętnujących. Wykształcenie się takiej „nadwyżki” kontaktów zależy od
czasu, częstotliwości oraz intensywności kontaktów jednostki z osobami preferującymi przestępczy model życia. Na warunki sprzyjające nabywaniu przestępczego sposobu funkcjonowania nastawione są więc szczególnie jednostki pochodzące
z miejscowości/dzielnic ze zwiększoną ilością notowań przestępczych. Nazwę
przedstawianej tu teorii, tj. „zróżnicowane powiązania”, kojarzyć należy ze swoistym przeplataniem się wzorców zachowania przestępczego z zachowaniem nie
przestępczym (tamże, s. 43–44).
O swoistym przeplataniu się takich dwóch wzorców pełnienia określonej roli
w kontekście sportowych zmagań napisano w dysertacji doktorskiej o tytule Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze
(Chrzanowski, 2020).
We wskazanej pracy przeprowadzono rozważania w ramach teorii anomii R.
Mertona, Instytucjonalnej Teorii Anomii S. Messnera i R. Rosenfeldsa oraz teorii
napięcia R. Agnew. Umożliwiło to zgromadzenie danych i określenie zależności
zachodzących pomiędzy sposobem funkcjonowania w roli sportowca a przynależnością do klubu sportowego i szeregiem czynników ograniczających (generujących
napięcie emocjonalne nie wynikające z pełnienia roli sportowca). Mertonowskie
rozumienie anomii umożliwiło wychwycenie, opisanie i określenie skali występowania dwóch stylów adaptacji występujących w trakcie podejmowania aktywności
sportowej.
Pierwszy z nich, postuluje podejmowanie aktywności sportowej zgodnie z szeroko aprobowanymi normami i wartościami społecznymi. Nazywany jest on stylem
konformistycznym i utożsamiać go należy z nie przestępczym sposobem funkcjonowania. Drugi zaś styl, innowacyjny, lansuje wizję osiągania zwycięstw za
wszelką cenę – nawet kosztem naruszenia społecznie aprobowanym norm. Wy586  (s. 585–599)
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grana staje się tu celem uświęcającym środki. W ujęciu mertonowskim jest to styl
utożsamiany z funkcjonowaniem przestępczym.
Dzięki przeprowadzonej analizie dowiedziono, że u młodych piłkarzy częściej
realizowany jest nonkonformistyczny sposób funkcjonowania w roli sportowca
(tj. innowacyjny styl adaptacji) niż u osób uprawiających sport rekreacyjnie
(Chrzanowski, 2020, s. 163). Młodych piłkarzy charakteryzuje więc częstsze realizowanie przestępczego stylu adaptacji w trakcie sportowej rywalizacji niż młodzież rekreacyjnie podejmującą aktywność piłkarską.
Pogłębiona analiza zgromadzonego materiału badawczego dowodzi, że rezultat ten nie wynika z większej ilości czynników ograniczających i generujących
napięcie, gdyż w wymiarze ogólnym nie odnotowano pomiędzy grupami objętymi
badaniem istotnego statystycznie zróżnicowania. (tamże, s. 162). W świetle zaprezentowanych w pracy doktorskiej wyników preferowanie przestępczego sposobu
funkcjonowania tłumaczyć należy przynależnością do sportowego klubu i realizowanej w nim specyficznej formy edukacji sportowej – którą opisano na łmach
Studies in Sport Humanities (Chrzanowski, 2014).
Wnikliwa analiza badań dowiodła, że niektóre czynniki ograniczające odpowiedzialne za generowanie napięcia, różnicują objęte badaniem grupy w stopniu
istotnym statystycznie (Chrzanowski, 2020, s. 161–162). I tak, u osób uprawiających sport rekreacyjnie, zaobserwowano większą ilość napięcia jeżeli chodzi o perspektywę znalezienia w przyszłości pracy (bardziej obawiano się bezrobocia) oraz
w wymiarze samooceny swojego wyglądu (częściej postrzegali siebie jako mniej
atrakcyjnych). Z kolei u młodych piłkarzy dostrzeżona została większa ilość problemów w najbliższym środowisku oraz przestępczych kontaktów (tamże).
Zastosowane w pracy doktorskiej opracowanie danych nie przybliżyło zależności, jaka może zachodzić pomiędzy większą ilością problemów w najbliższym
środowisku i przestępczymi kontaktami a sposobem funkcjonowania w roli sportowca. Jest to pewne ograniczenie pracy, stanowiące impuls do ponownego spenetrowania zgromadzonych danych i opisania ich w tejże publikacji.
Określenie tychże zależności pomoże w ostatecznym ustaleniu, na ile przestępczy sposób funkcjonowania w roli sportowca wynika u młodych piłkarzy
z przynależności do sportowego klubu (i realizowanej tam formy edukacji sportowej), a na ile z kontaktów ze środowiskiem przestępczym.

Metodologia
Mając na uwadze powyższy kontekst rozważań za cel teoretyczny badań
uznano: próbę rozwinięcia wiedzy na temat zależności zachodzących pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami i formą aktywności sportowej podejmowanej
przez młodzież a realizowanymi przez nią stylami adaptacji podczas uprawiania
sportu.
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W ramach powyższego celu teoretycznego badań zdecydowano się na wyodrębnienie następującego celu poznawczego: przedstawienie stylów adaptacji pełnionych w roli sportowca w odniesieniu do zróżnicowanych powiązań oraz form
aktywności sportowej.
Mając na uwadze powyższe za przedmiot badań uznano zróżnicowane powiązania charakteryzujące młodzież, formy podejmowanej przez nią aktywności
sportowej oraz style adaptacji w sporcie.
Podczas dalszego etapu konstruowania badań zdecydowano się określenie
dwóch zmiennych niezależnych i zmiennej zależnej. Wytypowane zostały również
wskaźniki, za pomocą których ustalone zostaną wartości odnoszące się do zmiennych. Całość procedury została zamieszczona w znajdującej się poniżej Tabeli 1.
Układ zmienny i wskaźników.
Tabela 1. Układ zmienny i wskaźników
Zmienna

Nazwa

Wartości

Niezależna

Zróżnicowane powiązania Przestępcze kontakty

Niezależna

Forma uprawiania sportu

Zależna

Wskaźniki

Wyniki Kwestionariusza Poczucia Napięcia i Czynników
Ograniczających dla poszczeProblemy w najbliższym śro- gólnych podskal: Teoria Zróżnicowanych Powiązań
dowisku

Style adaptacji

Wyczynowa

Trenowanie piłki nożnej w
najwyższej klasie rozgrywkowej.

Rekreacyjna

Gra w piłkę nożną jedynie
podczas lekcji w szkole.

Konformistyczny styl adaptacji Wynik ankiety własnej będącej sumą odpowiedzi na
reakcje dotyczące komunikatów płynących ze strony:
mediów, merkantylizacji, kibiców, przeciwnika, olimpizmu,
Innowacyjny styl adaptacji
rodziców, szkoły, sędziego
oraz przepisów. Całość ankiety własnej prezentowana jest
w załączniku.

Źrodło: opracowanie własne.

Pomimo starań w badaniu własnym pojawiły się zmienne uboczne. Podjęto
działania, aby zmienne te kontrolować – informacje o zmiennych ubocznych i sposobie ich kontroli zamieszczono w poniższej Tabeli 2. Zmienna uboczna.
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Tabela 2. Zmienna uboczna
Zmienna

Nazwa

Sposób kontroli

Płeć

Badane tylko osoby płci męskiej

Wiek

Wiek badanych: 13-15 lat

Miejsce zamieszkania

Osoby wybrane do udziału w badaniu uczęszczają do
szkoły i grają w klubach piłkarskich na terenie małopolskich.

Uboczna

Źrodło: opracowanie własne.

Ograniczenia te warto mieć na uwadze podczas formułowania wniosków płynących z badań.
Określenie problemu badawczego umożliwia określenie kierunku procedowanych badań, wskazuje obszary prowadzonych analiz i ich interpretacji. Problemem
głównym pracy jest zależność zachodząca pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami, formą aktywności sportowej a realizowanymi przez młodzież stylami adaptacji
w sporcie.
Tak szeroko skonstruowany problem główny zdeterminował konieczność
utworzenia poniższych problemów szczegółowych:
1. Jaka zachodzi zależność pomiędzy przestępczymi kontaktami a realizowanymi
przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie?
2. Jaka zachodzi zależność pomiędzy problemami w najbliższym środowisku
a realizowanymi przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie?
3. Jaka zachodzi zależność pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami a realizowanymi przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie?
Publikacja ma charakter eksploracyjny, stąd zrezygnowano ze sformułowania
hipotez badawczych.
W ramach poniższej pracy badania przeprowadzono w paradygmacie ilościowym, metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety.
W pracy wykorzystane zostaną dane zgromadzone podczas prowadzenia badań na potrzeby pracy doktorskiej. Wykorzystano wówczas trzy narzędzia badawcze: Skalę Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii – Ładu Społecznego autorstwa
K. Kmiecik-Baran, Kwestionariusz (Skalę) Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających autorstwa E. Czerwińskiej-Jakimiuk oraz Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca autorstwa własnego.
W analizie prowadzonej w ramach poniższej pracy wykorzystane zostaną dane zgromadzone dzięki zastosowaniu Kwestionariusza (Skali) Poczucia Napięcia
i Czynników Ograniczających: Podskala Zróżnicowane Powiązania autorstwa E.
Czerwińskiej-Jakimiuk oraz Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca autorstwa
własnego. Narzędzia te warto przybliżyć.
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I. Kwestionariusza Poczucia Napięcia i Czynników Ograniczających: Podskala
Zróżnicowane Powiązania
Zastosowane narzędzie określa u ankietowych ilość kontaktów z osobami
niedostosowanymi społecznie oraz znanych ze stwarzania problemów w najbliższym środowisku ankietowanego. Jeżeli chodzi wartość merytoryczną narzędzia:
współczynnik α-Cronbacha wynosi 0,886 – oznacza, że jest to rzetelne narzędzie
pomiarowe.
II. Kwestionariusz Stylów Adaptacji Sportowca
Jest to narzędzie skonstruowane na potrzeby określania sposobu funkcjonowania młodych piłkarzy. Ankieta uwzględnia konieczność prowadzenia badań
z udziałem dwóch różnych grup, tj. z młodymi piłkarzami i młodymi osobami nie
uprawiającymi piłki nożnej wyczynowo.
W odniesieniu do poglądów R. Mertona o przestępczym funkcjonowaniu,
a także w oparciu o własne przemyślenia, opracowano narzędzie efektywne, wykorzystane w kilku badaniach. Składa się ono z 50 itemów, wobec których osoba objęta badaniem musi zająć stanowisko (skala z wymuszonym wyborem: tak,
raczej tak, raczej nie, nie). Odpowiedzi ankietowanych uznaje się za wskaźniki
informujące o skłonności do realizowania konformistycznego bądź innowacyjnego
stylu adaptacji względem okoliczności towarzyszących sportowym zmaganiom. Za
okoliczności te uznaje się relację do: przeciwnika, sędziego, przepisów, kibiców,
szkoły, rodziców, komercjalizacji/mediów, olimpizmu, merkantylizacji.
Każdy z wymiarów powyższej skali opisano w pracy doktorskiej. Zastosowane
narzędzie określa także relacje badanych z trenerem/nauczycielem wychowania fizycznego. Wymiar ten nie zostanie jednak poddany analizie w poniższej publikacji.
Badaniem objęto 231 osób z województwa małopolskiego. Ankietowani,
wszyscy płci męskiej, mieścili się w przedziale wiekowym 13–15 lat. Obrana metodologia badań podzieliła grupę badaną w oparciu o formę podejmowania aktywności sportowej.
Grupa wyczynowa, składająca się z zawodników Wisły Kraków, Cracovii Kraków, Akademii Piłkarskiej 12 oraz Garbarni Kraków, liczyła 111 piłkarzy.
Grupa rekreacyjna składała się ze 120 uczniów wybranych gimnazjów. Podczas
prowadzonych badań zadbano o to, aby w grupie rekreacyjnej nie znajdowały ankiety wypełnione przez osoby wyczynowo uprawiające sport. Wśród gimnazjalistów
znaleźli się uczniowie: Gimnazjum nr 39 w Krakowie, Gimnazjum 13 w Krakowie,
Gimnazjum nr 83 w Krakowie i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Krakowie.
Podczas prowadzenia badań zadbano o następującą kolejność wypełniania
przygotowanych ankiet. W pierwszej kolejności należało wypełnić Kwestionariusz
Stylów Adaptacji Sportowca, później na Skalę Poczucia Alienacji: Poczucie Anomii – Ładu Społecznego a na samym końcu Kwestionariusz Poczucia Napięcia
i Czynników Ograniczających. W poniższej publikacji wykorzystane zostaną dane
zgromadzone z pierwszego narzędzia i jednego elementu (Podskala: zróżnicowane
powiązania) z ostatniego narzędzia.
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Badania w grupie wyczynowej prowadzone były w okresie od czerwca do
września 2016 roku. Uczniów gimnazjum (grupa rekreacyjna) objęto badaniem
w przedziale czasowym wrzesień – listopad 2016 roku.

Wyniki
Analizy dokonano w programie IMB SPSS Statistics 25. Dla całości podsumowania przyjęto graniczny poziom istotności p< 0,05. W analizie wykorzystano
testy T Studenta, chi-kwadrat, model regresji wielozmiennowej oraz dwuczynnikowej analizy wariancji. Poniższe analizy zostały podzielone ze względu na pytania
badawcze.
Poszukując odpowiedzi na pytanie badawcze zdecydowano się wykorzystać
złożone modele wieloczynnikowe. Zmienne przestępczych kontaktów, problemów
a najbliższym środowisku oraz zróżnicowanego przywiązania rekodowano tak by
na podstawie średniej i odchylenie standardowego dokonać standaryzacji i podzielić grupę na wyniki niskie, przeciętne i wysokie osobno dla każdej zmiennej.
Ocena bardziej złożonych modeli i zaufania do nich wymaga testowania odpowiednich założeń. Poniżej w tabeli zamieszczono analizę normalności rozkładu
stylu adaptacji w podziale testowane grupy.
Tabela 3. Podsumowanie analizy normalności rozkładu zmiennej stylu adaptacji w podziale
na grupy
Forma
aktywności
sportowej
Wyczynowa
n = 111

Zmienna grupująca

n

W

df

p

Niski poziom kontaktów przestępczych

46

0,925

46

0,006

Przeciętny poziom kontaktów przestępczych

31

0,942

31

0,096

Wysoki poziom kontaktów przestępczych

34

0,973

34

0,563

29

0,965

29

0,423

42

0,978

42

0,545

49

0,980

49

0,562

Niski poziom problemów w najbliższym środowisku

34

0,972

34

0,525

Przeciętny poziom problemów w najbliższym środowisku

17

0,961

17

0,653

Wysoki poziom problemów w najbliższym środowisku

60

0,978

60

0,353

25

0,934

25

0,110

19

0,957

19

0,513

76

0,973

76

0,653

Niski poziom kontaktów przestępczych
Rekreacyjna
Przeciętny poziom kontaktów przestępczych
n = 120
Wysoki poziom kontaktów przestępczych
Wyczynowa
n = 111

Niski poziom problemów w najbliższym środowisku
Rekreacyjna
Przeciętny poziom problemów w najbliższym środowisku
n = 120
Wysoki poziom problemów w najbliższym środowisku

(s. 585–599)  591

Bartłomiej Chrzanowski
Forma
aktywności
sportowej

Zmienna grupująca

Wyczynowa
n = 111

n

W

df

p

Niski poziom zróżnicowanych przywiązań

26

0,943

26

0,156

Przeciętny poziom zróżnicowanych przywiązań

69

0,982

69

0,440

Wysoki poziom zróżnicowanych przywiązań

16

0,921

16

0,178

19

0,940

19

0,262

74

0,977

74

0,197

27

0,975

27

0,726

Niski poziom zróżnicowanych przywiązań
Rekreacyjna
Przeciętny poziom zróżnicowanych przywiązań
n = 120
Wysoki poziom zróżnicowanych przywiązań

n – liczba obserwacji, W – wartość testu Shapiro-Wilk, df – stopnie swobody, p - poziom istotności

Źrodło: opracowanie własne.

Wyniki pokazały, że jedynie w grupie niskiego poziomu kontaktów przestępczych w grupie wyczynowej rozkład stylu adaptacji jest różny od normalnego.
Pozostałe grupy charakteryzują się rozkładem normalnym stylu adaptacji. Wynik
ten pozwala na zaufanie wynikom analizy wariancji mimo nieidealnie równolicznych grup.
W odpowiedzi na pytanie badawcze zdecydowano się przeprowadzić dwuczynnikową analizę wariancji w planie międzygrupowym w schemacie 2 (forma
aktywności sportowej: wyczynowa vs. rekreacyjna) x3 (kontakty przestępcze: poziom niskie vs. przeciętny vs. wysoki). Podsumowanie tej analizy zamieszczono
w tabeli niżej.
Tabela 4. Podsumowanie dwuczynnikowej analizy wariancji stylu adaptacji w planie między
grupowym dla zmiennych niezależnych: forma aktywności sportowej i kontaktów
przestępczych
Rodzaj
efektu
Główny
Interakcji

Zmienna

p

η2

F

df

Forma aktywności sportowej

47,668

1, 225

<0,001 0,17

Kontakty przestępcze

1,557

2, 225

0,213

0,01

Forma aktywności sportowej*Kontakty przestępcze

0,855

2, 225

0,427

0,01

F – wartość analizy wariancji, df – stopnie swobody, p – poziom istotności, η2 – siła efektu cząstkowe
eta-kwadrat

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pokazała, że w modelu występuje efekt główny zmiennej forma aktywności sportowej. Nieistotne okazały się efekt główny kontaktów przestępczych
oraz efekt interakcji formy aktywności sportowej i kontaktów przestępczych. Poziom kontaktów przestępczych w badanej grupie nie zmienia wyniku stylu adapta592  (s. 585–599)
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cji w istotny sposób. Podobnie jego interakcja z formą aktywności sportowej nie
różnicuje wartości stylu adaptacji w sposób statystycznie istotny. Jedne różnice widoczne są między grupami rekreacyjna oraz wyczynowa, co zostanie opisane niżej.
Podobnej, dwuczynnikowej analizie wariancji w planie międzygrupowym
w schemacie 2 (forma aktywności sportowej: wyczynowa vs. rekreacyjna) x3 (problemy w najbliższym środowisku: poziom niskie vs. przeciętny vs. wysoki), został
podany wynik stylu adaptacji. Podsumowanie tej analizy zamieszczono w tabeli
niżej.
Tabela 5. Podsumowanie dwuczynnikowej analizy wariancji stylu adaptacji w planie między
grupowym dla zmiennych niezależnych: formy aktywności sportowej i problemów
w najbliższym środowisku
Rodzaj
efektu
Główny
Interakcji

Zmienna

F

Df

p

η2

Forma aktywności sportowej

32,601 1, 225

<0,001

0,13

Problemy w najbliższym środowisku

0,627

2, 225

0,535

0,01

Forma aktywności sportowej* Problemy w najbliższym
0,678
środowisku

2, 225

0,509

0,01

F – wartość analizy wariancji, df – stopnie swobody, p – poziom istotności, η2 – siła efektu cząstkowe
eta-kwadrat

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pokazała, że występuje efekt główny zmiennej forma aktywności
sportowej, jednak nieistotne okazały się efekt główny zmiennej problemy w najbliższym środowisku oraz efekt interakcji formy aktywności sportowej i problemów w najbliższym środowisku. Badani z różnym wynikiem poziomu problemów
w najbliższym środowisku nie różnią się poziomem stylu adaptacji. Połączenie
poziomu problemów w środowisku z formą aktywności sportowej także okazał
się nie różnicować wyniku stylu adaptacji w badanej grupie. Ponownie potwierdza się fakt, iż jedynie forma aktywności sportowej generuje różne wyniki stylu
adaptacji.
Ostatnim modelem był model dwuczynnikowej analizy wariancji w planie
międzygrupowym w schemacie 2 (forma aktywności sportowej: wyczynowa vs.
rekreacyjna) x3 (zróżnicowane przywiązanie: poziom niskie vs. przeciętne vs.
wysokie). Model oceniający zróżnicowanie stylu adaptacji został przedstawiony
niżej.
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Tabela 6. Podsumowanie dwuczynnikowej analizy wariancji stylu adaptacji w planie między
grupowym dla zmiennych niezależnych: forma aktywności sportowej i zróżnicowanego przywiązania
Rodzaj
efektu
Główny
Interakcji

Zmienna

F

Df

p

2

Forma aktywności sportowej

38,596 1, 225

<0,001

0,15

Zróżnicowane przywiązanie

2,876

2, 225

0,064

0,02

Forma aktywności sportowej*Zróżnicowane przywiąza1,144
nie

2, 225

0,320

0,01

F – wartość analizy wariancji, df – stopnie swobody, p – poziom istotności, η2 – siła efektu cząstkowe
eta-kwadrat

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy pokazały, że występuje efekt główny formy aktywności sportowej. Efekt główny zróżnicowanego przywiązania oraz efekt interakcji tegoż zróżnicowania z formy aktywności sportowej okazały się nieistotne. Badani na różnych
poziomach zróżnicowanego przywiązania nie różnią się wynikiem stylu adaptacji.
Połączenie, interakcje zróżnicowanego przywiązania wraz z rodzajem aktywności
sportowej także nie różnicuje wyniku tylu adaptacji. Znów jedynie między grupami aktywności sportowej widać różnice w wyniku stylu adaptacji.
Powyższy wniosek nie mógł pozostać bez dokładnej analizy. Do oceny różnic
w stylu adaptacji wykorzystano test t Studenta dla danych niezależnych, co pokazuje tabela niżej.
Tabela 7. Analiza testem t Studenta dla danych niezależnych stylu adaptacji w podziale na
formę aktywności sportowej badanych
Rekreacyjna
n = 111

Wyczynowa
n = 120

M

SD

M

SD

142,55

15,66

127,32

15,86

t

df

P

d

7,336

229

<0,001

0,99

n – liczba obserwacji, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, t – wartość testu Studenta, df – stopnie swobody, p – poziom istotności, d – wielkość efektu

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pokazała, że badani z grupy rekreacyjnej (M = 145,55; SD = 15,66)
w porównaniu z badanymi z grupy wyczynowej (M = 127,32; SD = 15,86) charakteryzują się wyższym wynikiem stylu adaptacji, t(229) = 7,336, p < 0,001,
d = 0,99. Uzyskany rezultat oznacza, że ankietowanych z grupy wyczynowej charakteryzuje częstsze realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji – traktowanego
w kontekście prowadzonych rozważań jako przestępczy sposób funkcjonowania.
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Wykres 1. Średnie wyniki stylu adaptacji w podziale na forma aktynowości sportowej
(N = 231).
Źródło: opracowanie własne.

Efekt ten należy ocenić jako bardzo silny. Wskazaną właśnie różnice pokazuje
wykres 1.
Mnogość zebranych danych pozwoliła na dokładniejszą ocenę zależności
zmiennych. W poszukiwaniu związków między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji R Pearsona.
Tabela 8. Analiza korelacji współczynnikiem R Pearsona stylu adaptacji ze zmiennymi zróżnicowanego przywiązania
Grupa
Zmienna

Kontakty przestępcze
Problemy w najbliższym środowisku
Zróżnicowane przywiązanie

Cała
n = 231

Wyczynowa
n = 111

Rekreacyjna
n = 120

r = 0,2**

r = 0,07

r = 0,23*

r = 0,1

r = -0,01

r = 0,12

r = 0,2**

r = 0,06

r = 0,23*

r – wartość współczynnika Pearsona, * - poziom istotności p < 0,05, ** - poziom istotności p < 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pokazała, że jest słaby i dodatni związek kontaktów przestępczych
(r = 0,2; p < 0,01) oraz zróżnicowanego przywiązania (r = 0,2; p < 0,01) ze
stylem adaptacji w całej grupie. Podział badanych na grupy aktywności sportowej
pokazał, że w grupie wyczynowej korelacje te są nieistotne. W grupie rekreacyjnej
występuje słaby i dodatni związek kontaktów przestępczych (r = 0,23; p < 0,05)
oraz zróżnicowanego przywiązania (r = 0,23; p < 0,05) ze stylem adaptacji.
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Wnioski i podsumowanie
Głównym celem pracy była próba rozwinięcia wiedzy na temat zależności zachodzących pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami i formą aktywności sportowej
podejmowanej przez młodzież a realizowanymi przez nią stylami adaptacji podczas uprawiania sportu. Mają go na uwadze za główny problem badawczy uznano
określenie zależności zachodzącej pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami, formą
aktywności sportowej a realizowanymi przez młodzież stylami adaptacji w sporcie.
Uwzględniając problemy szczegółowe badań zdecydowano się przybliżyć zależność występującą pomiędzy przestępczymi kontaktami a realizowanymi przez
aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie, problemami w najbliższym środowisku a realizowanymi przez aktywną sportowo młodzież stylami
adaptacji w sporcie, a także zależność zarysowującą się między zróżnicowanymi
powiązaniami a realizowanymi przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie.
W odniesieniu do pierwszego problemu badawczego posłużono się dwoma
różnymi analizami. Pierwsza z nich nie dowiodła zależności, jaka zachodzi pomiędzy przestępczymi kontaktami u osób objętych badaniem a realizowaniem przez
nich określonego stylu adaptacji – analiza ta wskazuje, że to forma aktywności
sportowej istotnie różnicuje objęte badaniem grupy w wymiarze realizowanego
przez nie stylu adaptacji.
Na potrzeby kompleksowego opracowania wyżej wskazanego problemu szczegółowego przeprowadzona została jeszcze inna analiza – wykazała, że w grupie
rekreacyjnej ilość przestępczych kontaktów istotnie warunkuje realizowany sposób
funkcjonowania. W tym przypadku większa ilość przestępczych kontaktów oznacza
większą skłonność do realizowania innowacyjnego stylu adaptacji – traktowanego
w teorii R. Mertona jako funkcjonowanie przestępcze. Zależności tej nie odnotowano w grupie wyczynowej, gdzie zmienną determinującą nonkonformistyczny
sposób funkcjonowania okazała się przynależność do klubu sportowego.
Odnotowane rezultaty oznaczają, że dewiacyjne funkcjonowanie w roli sportowca u osób nie mających kontaktu ze sportem wyczynowym tłumaczyć należy
względnie większą ilością przestępczych kontaktów. Oznacza to, że ich zachowanie
tłumaczyć można teorią zróżnicowanych powiązań.
Jednak w grupie wyczynowej, która to wyróżnia się w innowacyjnym sposobem funkcjonowania, przestępcze kontakty u osób objętych badaniem niczego
nie determinują. W tym przypadku teoria zróżnicowanych powiązań nie odnajduje
zastosowania. Nonkonformistyczny styl adaptacji sportowców wyczynowych wynika u nich z przynależności do klubu sportowego, co dowodzić może realizowaniu
w tychże klubach specyficznej formy edukacyjnej. Ta zaś traktuje innowacyjny styl
adaptacji jako właściwy do zaadaptowania się w realiach sportowego wyczynu.
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W odniesieniu do drugiego problemu badawczego zdecydowano się ustalić
zależność występującą pomiędzy problemami w najbliższym środowisku a realizowanymi przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie. Obydwie z przeprowadzonych analiz dowiodły, że zależności te nie występują. Jedyna
relacja, jaką zaobserwowano, to relacja zachodząca pomiędzy formą aktywności
sportowej a stylem adaptacji – jest to relacja znana.
Mając na uwadze ostatni problem badawczy, rozumiany jako zależność między zróżnicowanymi powiązaniami (tj. sumą rezultatów określających ilość przestępczych kontaktów i problemów w najbliższym środowisku) a realizowanymi
przez aktywną sportowo młodzież stylami adaptacji w sporcie, przeprowadzono
dwie analizy. Pierwsza z nich nie wykazała, aby zróżnicowane powiązania determinowały sposób funkcjonowania w roli sportowca. W przypadku drugiej analizy
odnotowano korelację dla grupy rekreacyjnej. Oznacza to, że realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji w sporcie u osób uprawiających go rekreacyjnie tłumaczyć
należy większą ilością przestępczych kontaktów i problemów w najbliższym środowisku. Stamtąd też młodzież, nie trenująca wyczynowo sportu, bierze wzorzec
nonkonformistycznego sposobu funkcjonowania w trakcie sportowych zmagań.
Dowodzi to zasadności korzystania z teorii zróżnicowanych powiązań.
Brak korelacji zachodzącej pomiędzy zróżnicowanymi powiązaniami a sposobem funkcjonowania w roli sportowca zaobserwowano w grupie wyczynowej. Traktować to należy jako przesłankę do uznania wyczynowej formy uprawiania sportu
jako zmiennej istotnie determinującej innowacyjny sposób funkcjonowania w trakcie sportowych zmagań – stanowi on, w głównej mierze, następstwo realizowanej
w klubach sportowych specyficznej formy edukacyjnej. Traktuje ona nonkonformistyczny styl adaptacji jako optymalny do realizowania w trakcie sportowych zmagań.
Uzasadnieniem prowadzenia powyższych analiz była próba doprecyzowania
zależności jakie odnotowano w pracy doktorskiej. Tam też zaobserwowano większą ilość przestępczych kontaktów w grupie wyczynowej, częściej funkcjonującej
w sposób nonkonformistyczny. W badaniach nie odnotowano jednak zależności
wskazującej, że realizowanie innowacyjnego stylu adaptacji może wynikać z większej ilości przestępczych kontaktów bądź też problemów w najbliższym środowisku. Również oba te czynniki nie warunkowały istotnie sposobu funkcjonowania
u młodych sportowców. Okazały się one istotne tylko dla wyjaśnienia nonkonformistycznego sposobu funkcjonowania u osób uprawiających sport rekreacyjnie.
Powyższe rozważania wydają się więc ponownie dowodzić realizowanej,
w młodzieżowych klubach sportowych, specyficznej formy edukacyjnej. Innowacyjny styl adaptacji traktowany jest w niej jako optymalny sposób na odnalezienie
się w ferworze sportowego wyczynu.
Rezultaty zaprezentowane w tejże pracy traktować należy jako inspirację do
dalszego prowadzenia badań zarówno w ramach pedagogiki kultury fizycznej
(edukacja sportowa), jak i pedagogiki resocjalizacyjnej (uwarunkowania nonkonformistycznego sposobu funkcjonowania).
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Abstract: ?
This article concern the differential association of youth, various form of sport activity and
typical for juvenile deliqunecy style of adaption in sport activity.
There were a two groups in the research: young football players (N=112) and pupils from
middle school (N=120). To collect the data about juvenile deliquency there has been used
a Questionnaire of Strain and Restriction Factors by E. Czerwińska-Jakimiuk. The information
about preferred way of adaption in sport activity has been collected by Questionnaire: Style
of Adaptation in Sport Activity.
Results indicate, that executing the nonconformist style of adaption by young football players
is not linked to higher level of crimes relations or the criminal problems in social environment.
However, those factors can be considered as a predicator of nonconformity for people, who
participate recreationally in sport activity.
Key words: youth sport – differental association – style of adaptation – crime.
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O potrzebie wzmacniania relacji interpersonalnych
w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
– doniesienia z badań z udziałem
młodzieży akademickiej
Abstrakt: Sytuacja pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wynikające z niej regulacje prawne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, którą wywołuje,
nie pozostały bez znaczenia dla jakości życia człowieka. Różnorodne obostrzenia społecznogospodarcze, w tym także nakaz przymusowej izolacji społecznej, który swoją najbardziej
restrykcją formę w Polsce przyjął od drugiej połowy marca do maja 2020 r., znacząco ograniczyły kontakty międzyludzkie. W konsekwencji, wiele obszarów ludzkiej aktywności zostało
przeniesionych do przestrzeni internetowej. Zmiana ta nie ominęła również młodzieży akademickiej, która przeszła na tryb edukacji zdalnej, co stanowiło kolejną trudność na drodze
do utrzymywania bezpośrednich relacji z innymi ludźmi. Artykuł prezentuje wyniki badań
empirycznych dotyczących jakości relacji interpersonalnych młodzieży studiującej w trybie stacjonarnym w czasie COVID-19. W badaniu, w którym wykorzystano ankietę internetową,
wzięło udział 2285 respondentów. Zgromadzony materiał, który został poddany analizie statystycznej, dowodzi, iż w opiniach badanej młodzieży akademickiej nastąpił spadek jakości
kontaktów międzyludzkich. W gronie czynników determinujących zadowolenie respondentów
z więzi interpersonalnych, można wskazać między innymi: ich znaczenie dla nich, formę ich
utrzymywania oraz miejsce pobytu w czasie pandemii. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić,
iż konieczność budowania relacji w sposób zapośredniczony, nie sprzyja ich jakości.
Słowa kluczowe: pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, młodzież akademicka, relacje interpersonalne.
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Wprowadzenie
Konglomerat przemian globalnych wywołanych pandemią wirusa SARS-CoV-2
niesie za sobą wiele przeobrażeń społeczno-gospodarczych, których skutki dostrzegane są także w sferze więzi międzyludzkich (Heitzman, 2020). W dyskursie
odwołującym się charakterystyki współczesnego świata, pojawiają jego różnorodne przymiotniki takie jak ambiwalentny, nieprzewidywalny, przypadkowy, heterogeniczny, nieuporządkowany, wielowymiarowy, które aktualnie dookreślają go
niezwykle trafnie oraz wskazują na zachodzące w nim procesy. Nie ulega wątpliwości, że kontekst obecnej rzeczywistości w znaczącej mierze podyktowany jest
pewnym rodzajem reakcji na zmiany spowodowane rozwiązaniami stosowanymi
w celu zapobiegania przenoszeniu koronawirusa. Sytuacja ta zachęca do refleksji
nad kondycją żyjącego w jej przestrzeni człowieka, w tym jego kontaktów z innymi ludźmi, które zostały utrudnione ze względu zalecenia odnoszące się do
zachowywania dystansu społecznego.

Sytuacja pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARSCoV-2 i choroby COVID-19, którą wywołuje polski rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach wyższych od dnia 16 marca
2020 r. (MEN, 2020; MNiSW, 2020)1. Począwszy od 25 marca 2020 r. na placówki oświaty nałożono obowiązek prowadzenia kształcenia zdalnego, który w konsekwencji narastającego zagrożenia epidemicznego i regulacji ministerialnych, został
utrzymany do końca roku akademickiego 2020/2021. Warto podkreślić, iż w tym
czasie, określone akty prawne wprowadziły inne zmiany odnoszące się do różnych sfer życia obywateli. Większość z nich dotyczyła ograniczeń funkcjonowania
społecznego, takich jak zakaz samodzielnego poruszania się osób nieletnich, czy
przemieszczenia się w celach rekreacyjnych, nakaz zachowywania odpowiedniego
dystansu społecznego oraz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zasady bezpieczeństwa ustalono także w zakładach pracy, placówkach usługowych
i handlowych oraz zakazano prowadzenia wybranych działalności gospodarczych
m. in. w branży gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej, fryzjerskiej, kosmetycz1
Jak i również rozporządzenia wydawane przez odpowiednich ministrów sprawujących pieczę nad
określonymi typami szkół wyższych, tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (uczelnie
morskie), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uczelnie artystyczne), Ministra Obrony Narodowej (uczelnie wojskowe), Ministra Zdrowia (uczelnie medyczne), Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (uczelnie służb państwowych), Ministra Sprawiedliwości (uczelnie nadzorowane przez
Ministra Sprawiedliwości).
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nej. Począwszy od maja 2020 wybrane obostrzenia były stopniowo łagodzone lub
znoszone, jednak okres przymusowej izolacji społecznej nie pozostał bez znaczenia
dla jakości relacji międzyludzkich.
Stan izolacji i konieczność zachowywania społecznego dystansu, powoduje
oderwanie jednostki od warunków codzienności oraz wymaga od niej adaptowania się do nowej sytuacji, wypracowania innych od dotychczasowych sposobów
funkcjonowania i skonfrontowania aktualnych możliwości ze swoimi potrzebami.
Odnosi się do sytuacji ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia kontaktów
z innymi ludźmi, oddzielenia podmiotu od otoczenia i jego wpływów (Góral,
1996). Jak zauważa B. Skibińska, „każdy człowiek doświadczający odosobnienia,
osamotnienia, czy braku głębokich relacji z ludźmi pozbawiony jest możliwości
«bycia sobą», co prowadzi do utraty energii i radości życia” (Skibińska, 2017, p.
267). W niniejszym ujęciu skutki izolacji związanej z pandemią koronawirusa,
mogą być rozpatrywane nie tylko z perspektywy obiektywnej (odosobnienia od
innych osób), ale nabierają również subiektywnego wycieniowania odnoszącego
się stanu psychicznego jednostki, jakim jest poczucie osamotnienia, wynikające
z ograniczonej ilości kontaktów interpersonalnych oraz niskiej jakości relacji społecznych.

Znaczenie relacji międzyludzkich
dla młodzieży akademickiej w okresie tranzycji
z młodzieńczości do dorosłości
Młodzież akademicka to jednocześnie szczególny element struktury społecznej oraz kategoria badawcza, stanowi bowiem grupę, którą łączy doświadczenie studiowania. Sprawia ono, iż charakteryzuje się ona pewnymi osobliwościami
w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, którzy zakończyli edukację formalną. Aktywności podejmowane przez jednostkę w czasie studiów mogą mieć bowiem
znaczący wpływ na jej dalszą biografię, sposób postrzegania świata oraz przyjmowany styl życia.
Młodzież akademicka może być dookreślana przez wskazanie fazy rozwojowej, do której się kwalifikuje. Stanowisko w tej sprawie nie jest jednoznaczne,
ponieważ osoby rozpoczynające studia znajdują się w okresie późnej adolescencji
trwającym do około 20 roku życia (Oleszkowicz & Senejko, 2011), po którym
następuje wczesna dorosłość. Z kolei według ujęcia W. Okonia okres pomiędzy
17.–18. a 22.–25. rokiem życia trwający od osiągnięcia dojrzałości biologicznej
i psychicznej do uzyskania statusu człowieka dorosłego, określa się mianem „wieku
młodzieńczego” (Okoń, 2007, p. 456). Na rozmywanie granic w procesie tranzycji
z okresu dorastania do dorosłości zwraca uwagę Jeffrey Arnett – autor koncepcji
„wschodzącej (wyłaniającej się) dorosłości” (emerging adulthood) zakładając, iż
młodzież w wieku 18–25/29 lat wyróżnia się niestabilną strukturą tożsamości,
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koncentruje się wyłącznie na sobie i własnych potrzebach oraz eksperymentuje
w różnych sferach życia (Arnett, 2000). Zdaniem M. F. Weinberger, J. R. Zavisca
i J. M. Silva niniejszą kategorię można uznać za relatywnie nową fazę w cyklu
życia wskazującą na indywidualizację procesu przyjmowania zobowiązań charakterystycznych dla dorosłości oraz zmianę kolejności realizacji zadań rozwojowych
(Weinberger et al., 2017). Z kolei, badania przeprowadzone przez K. Luyckx, S. J.
Schwartz, L. Goossens i S. Pollock ukazują, iż studenci rzadziej deklarują poczucie
dorosłości, niż osoby podejmujące się ról typowych dla okresu dorosłości, takich
jak praca zawodowa (Luyckx et al., 2008). Dlatego też, jednej z przyczyn takiego
stanu rzeczy można dopatrywać się w wydłużającym się czasie kształcenia.
Wskazane jest, by człowiek jako istota społeczna utrzymywał kontakty z innymi
ludźmi, którzy stanowią dla niego swoisty punkt odniesienia. Dzięki nim odkrywa
swoje role, dookreśla siebie i odpowiada sobie na pytanie: „kim jestem?”. W sytuacjach kryzysowych wsparcie innych osób, a zatem utrzymywanie kontaktów interpersonalnych okazuje się szczególnie ważne. Przynależność do określonej grupy
społecznej, pozwala na zaspokojenie potrzeb związanych z akceptacją i poczuciem
bezpieczeństwa, które stanowią warunek konieczny do samorealizacji jednostki
(Maslow, 1970). Warto zaznaczyć, iż jedno z zadań rozwojowych okresu dorastania
odnosi się do kształtowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, w tym między
innymi z rówieśnikami, rodzicami oraz osobami znaczącymi (Havighurst, 1981).
Osiągnięcie niezależności od rodziców i umiejętność asertywnego przeciwstawienia się naciskom otoczenia oraz budowanie poprawnych kontaktów interpersonalnych to atrybuty tożsamości ewolucyjnej (Flum, 1994), inaczej określanej mianem
osiągniętej (Marcia, 2002), będącej wyrazem dojrzałego sposobu funkcjonowania.
Pozytywne relacje z rodziną oraz najbliższymi przyjaciółmi znajdują się w gronie kluczowych orientacji życiowych młodzieży (Kanclerz, 2015; Myszka-Strychalska, 2018). Oznacza to, że więzi emocjonalne z innymi mogą mieć istotne
znaczenie dla młodych ludzi oraz stanowić źródło zaspokojenia różnego rodzaju
potrzeb. Każda relacja interpersonalna charakteryzuje się określoną osobliwością
i niesie za sobą inne doświadczenia, które pozwalają jednostce dookreślić swoje
relacje ze światem.
Dbanie o dobrą jakość relacji międzyludzkich okazuje się szczególnie istotne
w czasie pandemii koronawirusa, ponieważ nie pozostają one bez znaczenia dla
rozwijania umiejętności adaptacyjnych jednostki do zmiennych warunków otoczenia, radzenia sobie z sytuacjach trudnych (rezyliencji), a także pozawalają na
utrzymanie stanu poczucia bezpieczeństwa w niepewnej rzeczywistości (Pyżalski,
2020). W tym kontekście pojęcie tranzycji nabiera nowego znaczenia. Zgodnie
z propozycją J. Guicharda termin ten odnosi się także do zmiany spowodowanej
losowymi zdarzeniami i przekształceniem towarzyszących im okoliczności (Guichard, 2007). Funkcjonowanie w obecnym świecie dookreślanym przez pandemię
koronawirusa, wymaga od jednostki odejścia od pewnych praktyk w kontaktach
społecznych i przystosowania się do życia w nowych realiach.
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Metodologia i przebieg badań
Okres przymusowej izolacji społecznej, konieczność przeniesienia większości
kontaktów międzyludzkich do przestrzeni zdalnej (w tym również tych związanych z życiem studenckim), przyczynił się do uwypuklenia głównego problemu
eksploracji badawczych, jakim jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jakim
stopniu sytuacja pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oddziałuje na jakość relacji
interpersonalnych młodzieży akademickiej oraz jakie zmienne społeczne i osobowościowe je różnicują? Ze względu na ograniczone możliwości przeprowadzenia
badań w wyniku bezpośredniego kontaktu badacza z respondentami wybrano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki internetowego formularza ankiety (online survey)2.
W badaniu zastosowano metodę ochotniczego doboru próby. Link do ankiety
zawierającej 24 pytania rozpropagowano za pomocą poczty uczelnianej w wyniku
uprzejmości wybranych ośrodków akademickich oraz portalu społecznościowego
Facebook na stronach uczelni wyższych i samorządów studenckich, poprzez które
była ona udostępniana innym osobom przez użytkowników i użytkowniczki. Podmiotem badań przeprowadzonych w czerwcu 2020 roku była młodzież akademicka studiów stacjonarnych. W badaniach wzięli udział chętni studenci i studentki
między innymi: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego
i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki
Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu
im. Jana Długosza w Częstochowie. Ustosunkowywanie się do pytań (zamkniętych i półotwartych) i twierdzeń zawartych w kwestionariuszu ankiety zapewniało
respondentom pełną anonimowość, zaś zgromadzony materiał empiryczny został
wykorzystany wyłącznie do celów naukowo-badawczych.
W celu rozpoznania i uchwycenia związków między zmiennymi wybrano
i zastosowano określone procedury statystyczne. Za graniczny poziom istotności
statystycznej przyjęto wartość p≤0,05, jaki powszechnie uznaje się w naukach spo-

2
Zdaniem S. Kaczmarczyka technikę ankiety internetowej (online survey lub web-survey) należy
zaliczać do pośrednich metod ankietowych. Badacz ten zaleca także odróżniać wywiad internetowy od
ankiety internetowej, które często błędnie łączone są pod wspólnym terminem CAWI, co uznaje on za
nadużycie metodologiczne nazewnictwa (Kaczmarczyk, 2018, p. 191-193). CAWI (Computer-Assisted
Web Interview) jest rodzajem badania przy użyciu ankiety internetowej z wykorzystaniem kwestionariusza w sieci WWW. Respondenci uzyskują do niego dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i
samodzielnie odpowiadają na pytania. (Mącik, 2014) Należy zaznaczyć, iż sondaże on-line pozwalają
dotrzeć do znacznej grupy odbiorców, jednak wzbudzają zastrzeżenia odnośnie reprezentatywności
badanej populacji. (Babbie, 2008, p. 308-309.)
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łecznych.3 Do analizy zależności między zmiennymi wykorzystano współczynnik
korelacji rangowej Spearmana (S) oraz dla zmiennych nominalnych wielowartościowych współczynnik V-Cramera. Z kolei wybór odpowiednich testów statystycznych do weryfikacji różnic w wartościach analizowanych skal pomiarowych
był uzależniony poziomem uwarunkowanych zmiennych zależnych. Zastosowano
test chi-kwadrat (dla wszystkich zmiennych), test t-Studenta (do porównywania
dwóch średnich między sobą), jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA (do
oszacowywania istotności różnic średnich w wielu grupach porównawczych). Do
weryfikacji różnic średnich dla dwóch grup porównawczych zastosowano test t
dla danych zależnych. Dane został sprawdzone pod względem homogeniczności
wariancji za pomocą testu Levene’a (F).

Społeczno-demograficzna charakterystyka
badanej grupy młodzieży
Łącznie badaniami objęto 2285 studentów i studentek studiów stacjonarnych4.
W grupie badanej młodzieży akademickiej 78,0% stanowiły kobiety, zaś 22,0%
mężczyźni. Najliczniejszą grupą były osoby w wieku 21–22 lata (38,2%). Badanych w wieku 18–21 lat było 31,0%, natomiast w wieku 23–24 lata – 23,0%.
Najmniej liczną grupę stanowiła młodzież, która ukończyła 25 lat (7,7%). Kolejną
zmienną różnicują respondentów było miejsce pochodzenia. Studenci pochodzący
z terenów wiejskich stanowili odsetek 31,3% ogółu badanych osób, mniej liczne
grupy respondentów pochodziły odpowiednio z: dużych miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (30,0%), miast liczących od 21 do 100 tysięcy mieszkańców
(21,2%) oraz małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców (17,4%). Ze względu
na dziedzinę studiowanej wiedzy5 najliczniejszą grupę stanowiła młodzież akademicka reprezentująca dziedziny nauk humanistycznych (35,6%) i społecznych
(31,3%). Znaczący udział w badanej populacji miały także osoby identyfikujące
się z dziedziną nauk ścisłych i przyrodniczych (17,5%). Dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych reprezentowało 6,9% badanych, zaś nauk medycznych i nauk
o zdrowiu 4,7%. Najmniej licznymi grupami biorącymi udział w badaniu byli
studenci nauk związanych z dziedziną sztuki (3,3%) i nauk teologicznych (0,7%).
3
Za statystycznie istotny uznawany jest wynik poniżej tej wartości. Stopień prawdziwości istniejących zależności pomiędzy zmiennymi, warunkuje statystyczna istotność rezultatu, dla jakiego jest on
reprezentatywny dla całej badanej populacji.
4
Wymóg udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety przez
respondentów (określony w ustawieniach formularza on-line) pozwolił na gromadzenie danych jedynie
w pełni wypełnionych arkuszy.
5
Dziedziny studiowanej nauki zostały wyróżnione na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
oraz dyscyplin artystycznych.
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Istotnymi zmiennymi dopełniającymi charakterystyką badanej młodzieży
akademickiej oraz pozwalającymi uzyskać pełniejszy obraz jej sytuacji w czasie
przymusowej izolacji społecznej są główne miejsce pobytu w czasie pandemii
COVID-19 oraz liczba osób współdzielących gospodarstwo domowe.6 Środowisko mieszkaniowe, w tym przede wszystkim osoby jest współtworzące są bowiem
ważnymi czynnikami determinującymi jakość relacji interpersonalnych. Okazuje
się, iż konieczność zmiany swojego miejsca zamieszkania z powodu pandemii deklarowało 46,3% badanych, zaś 53,7% pozostało w tym samym miejscu. Warto
zaznaczyć, że najczęściej do zamiany miejsca pobytu była młodzież pochodząca
ze wsi (36,6%), małych miasteczek (19,2%) i miast do 100 tysięcy mieszkańców (25,2%). Głównym miejscem pobytu badanych studentów był dom rodzinny
(75,5%) i to właśnie do niego powrócił największy odsetek badanej młodzieży
akademickiej (90,6%). Zdecydowanie rzadziej respondenci przebywali w wynajmowanym mieszkaniu (10,2%), w wynajmowanym pokoju/stancji (5,7%), we
własnym mieszkaniu (5,4%), domu studenckim (1,4%) lub innym miejscu (1,7%),
jakim był dom/mieszkanie partnera/partnerki, ogródek działkowy lub domek letniskowy. Biorąc pod uwagę zmienną „liczba osób współdzielących gospodarstwo
domowe w czasie pandemii”, można stwierdzić, iż najczęściej studenci biorący
udział w badaniu mieszkali w grupach dwu- (35,8%) i trzyosobowych (27,6%).
Rzadziej ich w ich domach przebywały łącznie cztery (17,8%) lub pięć i więcej
osób (14,6%). Deklaracje zaledwie 4,2% studentów wskazywały, iż czas przymusowej izolacji społecznej spędzili mieszkając w pojedynkę.
Nie bez znaczenia dla dookreślenia sytuacji młodzieży studiującej w trybie
stacjonarnym jest włączenie elementu diagnozującego jakim jest „aktualna sytuacja edukacyjno-zawodowa”. Pozwala on bowiem rozpoznać, czy zobowiązanie
studentów do częstszego pozostawania w domu ze względu na realizację zajęć
akademickich w formie zdalnej ma znaczenie dla nawiązywania relacji poza uczelnią. Analiza danych pozwala na stwierdzenie, że najliczniejszą grupę badanych
stanowią osoby, których najbardziej absorbującą przestrzeń aktywności w czasie
pandemii COVID-19 jest studiowanie (64,5%). Kolejną pod względem wielkości
jest grupa młodzieży, która studiuje i pracuje (29,9%), zaś najmniejszy odsetek
badanych deklarował, iż poza studiowaniem podejmuje również działalność charytatywną (4,1%) lub działa w organizacjach studenckich (0,1%). Wybór niewielkiego grona studentów padł na odpowiedź „inna” (1,3%). Młodzież akademicka
wskazywała tutaj na podejmowanie takich aktywności jak sport, udzielanie korepetycji, podejmowanie się prac dorywczych, zajmowanie się domem lub też
opisywała swoją sytuację zawodową związaną z utratą pracy z powodu wprowadzonych obostrzeń.
Ważnych informacji na temat młodzieży akademickiej dostarczają także dane
o znaczeniu dla niej kontaktów z innymi ludźmi oraz jej wcześniejszych prakty6

W okresie od 16 marca do końca maja 2020.
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kach towarzyskich przed pandemią COVID-19. Dlatego też w gronie zmiennych
różnicujących odpowiedzi badanych studentów znalazły się „ważność relacji interpersonalnych” oraz „liczba spotkań towarzyskich”. Okazuje się, iż odgrywają one
istotną rolę w ich życiu, o czym świadczy fakt, że dla ponad trzech czwartych
badanych respondentów więzi międzyludzkie są bardzo ważne (46,5%) lub raczej ważne (39,1%). Dla zdecydowanie mniejszej grupy z nich są one ani ważne,
ani nieważne („trudno powiedzieć” – 8,3%), mało ważne (5,4%) lub nieważne
(0,6%). Należy także stwierdzić istnienie zależności pomiędzy znaczeniem relacji
międzyludzkich dla badanych a płcią (χ2=31,495; df=4; p≤0,001) i dyscypliną
studiowanej wiedzy (χ2=58,939; df=24; p≤0,001). Więzi międzyludzkie znajdują
wyższe uznanie w opiniach kobiet oraz młodzieży studiującej nauki medyczne
i związane ze zdrowiem, nauki teologiczne i społeczne, zaś niższe znaczenie zyskują w ocenie mężczyzn oraz studentów nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych
i przyrodniczych. Z kolei w przypadku pytania „Jak często odbywał/a Pan/i spotkania towarzyskie przed pandemią COVID-19?” aprobatę największego odsetka
osób badanych uzyskała odpowiedź „kilka razy w miesiącu” (38,1%), co trzeci
respondent spotykał się towarzysko 2–3 razy w tygodniu (28,0%), a co piąty
częściej niż 3 razy w ciągu tygodnia (23,9%). Do mniejszości należały badane
osoby, których spotkania nieformalnie miały miejsce kilka razy w roku (8,2%) lub
rzadziej niż raz w roku (1,8%).

Wyniki badań
W celu zweryfikowania hipotezy o zmianie jakości kontaktów z innymi ludźmi
w okresie przymusowej izolacji społecznej, respondenci zostali poproszeni o ocenę
swoich relacji interpersonalnych przed i w czasie pandemii COVID-19 (tabela 1;
zależność między nimi została potwierdzona statystycznie: χ2=1450,253; df =16;
p≤0,001). Okazuje się, że o ile przed pandemią 96,8% badanej młodzieży określało swoje relacje międzyludzkie jako prawidłowe, o tyle w momencie wypełniania
kwestionariusza ankiety zdanie to podzielało 86,5% respondentów. Największy
spadek jakości relacji nastąpił w obszarze „bardzo dobre” (z 36,8% na 16,7%),
zaś zdecydowanie częściej niż przed pandemią, studenci określali swoje więzi międzyludzkie jako „normalne” (wzrost częstotliwości wskazań z 25,3% na 40,7%)
lub „złe” (wzrost częstotliwości wskazań z 2,9% na 11,6%). Zastosowany test t
dla danych zależnych wykazał istotny statystycznie spadek oceny jakości relacji
przez respondentów w czasie pandemii COVID-19 (t=31,138; p≤0,001). Szczegółowa analiza uzyskanego materiału empirycznego pozwala stwierdzić, że relacje interpersonalne w okresie pandemii pogorszyły się w opinii 47,4% badanych
studentów, dla 46,6% pozostały bez zmian, zaś w ocenie 6,0% uległy poprawie.
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Tabela 1. Jakość relacji interpersonalnych badanej młodzieży akademickiej przed i w czasie
pandemii COVID-19
Moje relacje z innymi
ludźmi w czasie pandemii COVID-19 są:

Moje relacje z innymi ludźmi przed pandemią COVID-19 były:

Razem
(w czasie
pandemii
COVID-19):

bardzo
dobre

dobre

normalne

złe

bardzo złe

bardzo dobre

n=330

n=40

n=11

n=1

n=0

16,7%

dobre

n=274

n=319

n=65

n=6

n=0

29,1%

normalne

n=190

n=344

n=383

n=13

n=0

40,7%

złe

n=47

n=85

n=108

n=26

n=0

11,6%

bardzo złe

n=1

n=3

n=12

n=20

n=7

1,9%

36,8%

34,6%

25,3%

2,9%

0,3%

-

Razem (przed pandemią COVID-19):

Źródło: wyniki badań własnych.

Uzyskane dane dowodzą istotne statystycznie powiązania między oceną więzi międzyludzkich w czasie pandemii a wiekiem badanych (χ2=23,456; df =12;
p=0,024), dziedziną studiowanej wiedzy (χ2=52,422; df=24; p=0,001), miejscem pochodzenia (χ2=22,168; df=12; p=0,036) oraz sytuacją edukacyjno-zawodową (χ2=59,360; df=16; p≤0,001). Młodzież akademicka w wieku 23–24 lata
(19,4%) oraz powyżej 25 lat (21,5%) częściej ocenia relacje jako bardzo dobre,
niż młodzież mająca 18–20 lat (12,1%) oraz 21–22 lata (17,8%). O ile studenci
kierunków inżynieryjno-technicznych i związanych z dziedziną sztuki najczęściej
z pozostałych grup określają swoje relacje jako „złe” i „bardzo złe”, o tyle młodzież studiująca kierunkach humanistycznych medycznych i nauk o zdrowiu oraz
teologicznych częściej ocenia je jako „dobre”. Najczęściej za „normalne” swoje więzi między ludzkie w czasie pandemii uznaje badana młodzież pochodząca z małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców (46,5%), zaś młodzież wielkomiejska
w najwyższym stopniu postrzega je jako bardzo dobre (19,2%) w porównaniu
z innymi grupami. Ponadto bardziej pozytywnie swoje relacje z innymi oceniały
osoby, które w czasie pandemii nie tylko studiowały, ale i pracowały (moje relacje
z innymi są dobre – 30,4%, bardzo dobre – 22,8%), niż młodzież zajmująca się
wyłącznie studiowaniem (moje relacje z innymi są dobre – 28,7%, bardzo dobre
– 13,6%). Fakt ten pozwala na wysunięcie wniosku o tym, że podejmowanie aktywności na wielu płaszczyznach stanowiło przyczynek do inicjowania większej
liczby kontaktów międzyludzkich w czasie pandemii, co nie było obojętne dla
ogólnej oceny ich jakości.
Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy opiniami wyrażanymi przez
młodzież akademicką na temat jakości kontaktów interpersonalnych w okresie
pandemii a ich ważnością dla niej (χ2=292,232; df =16; p≤0,001). Związek mię(s. 601–621)  609
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dzy nimi został także potwierdzony za pomocą nieparametrycznej korelacji rangowej rho-Spearmana (S; ρ=0,286; p≤0,001). Oznacza to, że im wyżej studenci
oceniali swoje relacje z innymi ludźmi, tym przypisywali im wyższe znaczenie.
Kolejna zależność dotyczy oceny jakości relacji oraz miejsca pobytu w czasie czas
przymusowej izolacji społecznej (χ2=17,422; df =4; p=0,002). Większy odsetek
osób, które mogły pozostać na czas pandemii na swoim miejscu zamieszkania
oceniał swoje więzi między ludzkie jako „normalne”, „dobre” i „bardzo dobre”,
niż osoby zmuszone do jego zmiany. Źródła niniejszej prawidłowości można dopatrywać się w dynamice grupy społecznej wskazującej na to, że etapem następującym po jej utworzeniu i integracji członków, jest okres kryzysu, któremu często
towarzyszy konflikt (Kozak, 2010). Osoby, które zostały zobligowane do utworzenia gospodarstwa domowego z ludźmi, którymi nie przebywają na co dzień,
mogły doświadczyć trudności w relacjach z innymi. Również powrót do domu
rodzinnego i ponowna adaptacja do obowiązujących w nim norm, mógł stanowić wyzwanie dla młodzieży akademickiej. Warto zaznaczyć, iż nie stwierdzono
istotnych statystycznie zależności pomiędzy oceną jakości relacji międzyludzkich
przez respondentów a ich płcią, głównym miejscem pobytu w czasie pandemii
oraz liczbą osób współdzielących gospodarstwo domowe.
Młodzież akademicka została także poproszona o ustosunkowanie się do
pytania o to, z kim najczęściej utrzymywała relacje przed i w czasie pandemii
COVID-19 (tabela 2). Miała ona możliwość wyboru więcej niż jednej z podanych
odpowiedzi. O ile przed okresem przymusowej izolacji badani studenci najczęściej kontaktowali się średnio z 3,13 osobami, o tyle w czasie pandemii robili to
średnio z 2,67 osobami. Deklaracje respondentów wskazują, iż przed pandemią
najczęściej dbała o więzi z przyjaciółmi (78,5%), znajomymi ze studiów (66,4%),
rodzicami (54,1%) i innymi członkami rodziny (49,3%) oraz ze swoimi partnerami/partnerkami (48,5%). Zdecydowanie rzadziej utrzymywali oni relacje ze
znajomymi z pracy (12,6%), wykładowcami akademickimi (2,5%) oraz z innymi
osobami (1,4%), wśród których wskazywali współlokatorów, znajomych z harcerstwa, spoza uczelni, duszpasterstwa, gier i internetu, samorządowców oraz
przyjaciół rodziny. Można zauważyć, że w czasie pandemii badana młodzież
zdecydowanie częściej utrzymywała relacje ze swoimi rodzicami (70,2%) oraz
z członkami rodziny (56,2%), co wydaje się być zrozumiałe ze względu na fakt,
iż większość studentów wróciła do domów rodzinnych. Zdecydowanie zmniejszyła
się jednak częstotliwość jej kontaktów ze znajomymi ze studiów (spadła o 37,4%),
przyjaciółmi (spadła o 21,7%) oraz ze znajomymi z pracy (spadła o 6,8%). Z kolei porównywalnie często badani studenci kontaktowali się ze swoimi partnerami
oraz nauczycielami akademickimi. Prawidłowość ta może wynikać z wypełniania
przez nich zadań rozwojowych, zgodnie z którymi osiągnięcie dojrzałości w sferze
tworzenia intymnych relacji z innymi ludźmi polega na osiągnieciu psychicznej
niezależności od rodziców (budowaniu z nimi więzi na zasadzie partnerstwa) oraz
przygotowaniu do utrzymywania trwałych związków z innymi (Havighurst, 1981).
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Badani deklarujący utrzymywanie relacji z innymi, niż wymienione, wskazywali
na to, iż nawiązały kontakty z nowopoznanymi osobami z internetu, odnowiły
swoje kontaktu z dawnymi znajomymi lub wzmocniły je z sąsiadami i znajomymi
swoich partnerów.
Tabela 2. Rozkład odpowiedzi udzielanych przez badaną młodzież akademicką na pytania:
„Z kim najczęściej utrzymywał/a Pan/Pani relacje przed oraz w czasie pandemii
COVID-19?”
Osoby, z którymi badana młodzież akademicka najczęściej utrzymywała relacje:
Wyróżnione grupy
osób:

przed pandemią COVID-19

w czasie pandemii COVID-19

Rodzice

54,1% (N=1234)

70,2% (N=1599)

Członkowie rodziny

49,3% (N=1124)

56,2% (N=1280)

Partner/partnerka

48,5% (N=1107)

46,9% (N=1067)

Przyjaciele

78,5% (N=1791)

56,8% (N=1293)

Znajomi ze studiów

66,4% (N=1515)

29,0% (N=660)

Znajomi z pracy

12,6% (N=287)

5,8% (N=131)

Nauczyciele akademiccy

2,5% (N=57)

1,8% (N=40)

Inne osoby

1,4% (N=31)

1,7% (N=38)

Źródło: wyniki badań własnych.

Warto odnotować, iż badane kobiety częściej deklarowały nawiązywanie
kontaktów z partnerem (kobiety – 18,5%, mężczyźni – 14,2%), zaś mężczyźni
z przyjaciółmi (kobiety – 20,6%, mężczyźni – 23,9%). Intersujących poznawczo
spostrzeżeń dostarcza również zmienna „wiek”, która ukazuje, że młodsza młodzież akademicka (18–20 lat) częściej utrzymywała kontakty z rodzicami (28,1%),
niż ich starsi koledzy i koleżanki (powyżej 25 roku życia – 24,4%). Wydaje się być
zrozumiałe, że odwrotna prawidłowość może zostać odnotowana w przypadku
partnerów, z którymi osoby w wieku 18–20 lat w czasie pandemii utrzymywały
kontakt rzadziej (14,6%), niż osoby w wieku 23–24 lata (20,4%). Konieczność
zmiany miejsca zamieszkania przyczyniła się do częstszego utrzymywania kontaktów przez badanych z rodzicami oraz członkami rodziny, zaś przyczyniła się
do ich ograniczenia z partnerami i partnerkami oraz znajomymi z pracy. Należy
także zauważyć, iż badani studenci, którzy w gronie osób, z którymi najczęściej
utrzymywali kontakt w czasie pandemii wskazywali rodziców, najczęściej określali
swoje relacje z innymi jako bardzo złe (43,1%). Prawidłowość ta może oznaczać,
iż z jednej strony ponowne zderzenie ze specyfiką życia w domu rodzinnym stanowiło pewne wyzwanie dla młodzieży akademickiej, zaś z drugiej strony przebywanie w nim utrudniało nawiązywanie relacji z innymi osobami, niż domownicy.
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Okazuje się również, iż im częściej respondenci spotykali się towarzyszko przed
pandemią (częściej, niż 3 razy w tygodniu – 23,9%), tym częściej deklarowali
utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi (rzadziej, niż raz w roku – 15,7%).
Kolejne pytania zadane młodzieży akademickiej odnosiły się do poświęcanej
przez nią ilości dziennego czasu na kontakty z innymi ludźmi przed i w czasie
pandemii COVID-19 bez względu na to, w jakiej formie się odbywały (tabela 3;
zależność między nimi została potwierdzona statystycznie: χ2=1437,501; df =100;
p≤0,001).7 Uzyskany materiał empiryczny dowodzi, że przed pandemią utrzymywanie relacji interpersonalnych zajmowało badanym średnio 5,14 godziny, zaś
w okresie przymusowej izolacji społecznej mniej, ponieważ 4,03 godziny. Spadek
ilości czasu poświęcanego przez studentów na budowanie więzi międzyludzkich
został również potwierdzony statystycznie (t=21,982; p≤0,001).
Tabela 3. Rozkład odpowiedzi udzielanych przez badaną młodzież akademicką na pytania:
„Ile czasu dziennie (w godzinach) poświęcał/a Pan/Pani na kontakty z innymi ludźmi przed/ w czasie pandemii COVID-19 (bez względu na to w jakiej formie się
odbywały)?”
Liczba
godzin poświęcanych
ciągu dnia
na kontakty z innymi:

0

1

2

3

4

5

6

przed pan0,4%
demią

3,8%

w czasie
1,2%
pandemii

12,8% 17,7% 20,0% 13,5% 11,3% 7,2%

9,3%

7

14,4% 15,5% 16,8% 12,4% 8,0%
4,2%

8

9

10
i
więcej

10,1% 1,8%

7,6%

4,3%

6,7%

1,1%

Źródło: wyniki badań własnych.

Należy odnotować także istotne statystycznie zależności pomiędzy liczbą godzin spędzanych przez młodzież akademicką z innymi ludźmi w czasie pandemii
a: płcią (F=0,104; p=0,002), dziedziną studiowanej nauki (ANOVA; p=0,001),
głównym miejscem pobytu w czasie pandemii (ANOVA; p=0,038), liczbą osób
współdzielących gospodarstwo domowe w czasie pandemii (ANOVA; p=0,037),
oceną jakości relacji w czasie pandemii (ANOVA; p≤0,001), ważnością relacji dla
respondentów (ANOVA; p≤0,001), częstością spotkań towarzyskich przed pandemią (ANOVA; p=0,002). Więcej czasu na rozwijanie swoich kontaktów interpersonalnych w czasie pandemii poświęcały kobiety (4,12), niż mężczyźni (3,71).
Z kolei pod względem rodzaju studiowanej dyscypliny wyróżniali się studenci na7

Badani mogli ustosunkowywać się do tych pytań na skali od 1 do 10 i więcej podanej w godzinach.
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uk teologicznych (5,75) i społecznych (4,30), zaś największy spadek liczby godzin
spędzanych na budowaniu relacji nastąpił u młodzieży studiującej nauki związane
z dziedziną sztuki (z 5,30 na 3,72), medycyną i zdrowiem (z 5,51 na 4,14) oraz
naukami humanistycznymi (z 5,15 na 3,90). Najbardziej sprzyjającymi kontaktom
miejscami pobytu w czasie pandemii były te wskazywane przez respondentów
w kategorii „inne” (4,71), domy studenckie (4,51) oraz gospodarstwa domowe,
w których przebywało 5 i więcej osób (4,41). Istnieje także wprost proporcjonalna zależność pomiędzy ilością czasu poświęcaną więziom międzyludzkim a oceną
jakości relacji w czasie pandemii, na co wskazuje prawidłowość, zgodnie z którą
im badana młodzież akademicka oceniała swoje kontakty z innymi, jako bardziej
satysfakcjonujące, tym zajmowały jej one więcej czasu w ciągu dnia (moje relacje
z innymi ludźmi są bardzo złe – 2,09; moje relacje z innymi ludźmi są bardzo dobre 5,08). Interesującego poznawczo spostrzeżenia można dokonać w przypadku
oceny ważności relacji przez badanych. Okazuje się bowiem, że najwięcej czasu
na tworzenie relacji w czasie pandemii poświęcały osoby uznające je za nieważne
(4,35). Natomiast największy spadek liczby godzin przeznaczanych na kontaktu
z innymi odnotowuje się w grupie spotykającej się towarzysko częściej niż 3 razy
w tygodniu (z 6,05 na 4,27), lecz i tak, to właśnie ona poświęcała swoim kontaktom interpersonalnym najwięcej czasu w okresie pandemii.
Kolejne pytania dotyczyły dominującej formy kontaktów z innymi ludźmi
przed pandemią oraz w czasie pandemii COVID-19 (tabela 4; zależność między
nimi została potwierdzona statystycznie: χ2=724,517; df =16; p≤0,001). Otrzymane wyniki pokazują, że przed pandemią, trzech na czterech badanych studentów najczęściej utrzymywało kontakty bezpośrednie o charakterze nieformalnym
(78,9%). Okazuje się, że obce nie jest im wykorzystywanie nowoczesnych technologii do utrzymywania relacji interpersonalnych, o czym świadczy fakt, że w opinii
co dziesiątego respondenta (11,2%) to właśnie pośrednie kontakty o charakterze
nieformalnym stanowiły główny sposób porozumiewania się. W mniejszości znajdowały się osoby deklarujące, że dominowały u nich relacje bezpośrednie (8,4%)
i pośrednie (1,0%) o charakterze formalnym lub wybierające odpowiedź „inne”
(0,5%). Sytuacja pandemii przyczyniła się do przeniesienia większości kontaktów
interpersonalnych respondentów do przestrzeni wirtualnej. Wskazuje na to odsetek 65,6% odpowiedzi badanych, którzy uznali, iż w czasie pandemii przeważały
u nich kontakty pośrednie o charakterze nieformalnym. Co piąty student biorący
udział w badaniu utrzymywał, że mimo zalecenia o zachowaniu dystansu społecznego, głównym sposobem utrzymywania relacji z innymi były nieformalne
kontakty bezpośrednie (19,5%). Warto zauważyć, iż u niewielkiego odsetka osób
(wynoszącego 5,0%) zaczęła dominować forma kontaktów formalnych – 11,8%
badanych wskazywało na przeważające kontakty pośrednie o takim charakterze,
zaś 2,6% na bezpośrednie. Zaledwie 0,6% respondentów wybierało odpowiedź
„inne”, najczęściej uzasadniali to niemożnością jednoznacznego określenia, jaka
forma kontaktów u nich przeważa. Otrzymane dane dowodzą, że kontakty nie(s. 601–621)  613
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formalne, czyli tworzenie sieci relacji społecznych, często mających wymiar osobisty i towarzyski są istotne dla badanej młodzieży akademickiej i podejmowanie
działań na rzecz ich rozwoju absorbuje ich w wyższym stopniu, niż kontakty
formalne związane ze studiowaniem, czy pracą. Sytuacja pandemii w znaczący
sposób zmieniła sposób utrzymywania relacji międzyludzkich przez studentów.
Dowodzi tego szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego, która
ukazuje, że forma dominującego rodzaju kontaktów pozostała bez zmian u 26,9%
respondentów. Należy także zaznaczyć, że u 4,7% badanych relacje przemieniły
się z formalnych na nieformalne, zaś dla 9,8% nastąpiła prawidłowość odwrotna
– kontakty te przyjęły formę z nieformalnych na formalne.
Tabela 4. Rozkład odpowiedzi udzielanych przez badaną młodzież akademicką na pytania: „Jaka forma kontaktów z innymi ludźmi dominowała u Pana/Pani
przed oraz w czasie pandemii COVID-19?”
Forma kontaktów z innymi ludźmi dominująca u respondentów
Forma
w czasie pandemii COVID-19:
kontaktów
z innymi
Razem
ludźmi
(przed
dominująca
pośrednich
pośrednich
bezpośrednich bezpośrednich
pandemią
u respondentów o charakterze o charakterze o charakterze o charakterze innych
COVID-19):
przed
nieformalnym
formalnym
nieformalnym
formalnym
pandemią
COVID-19:
bezpośrednich
o charakterze
formalnym

N=26

N=39

N=61

N=64

N=1

8,4%

bezpośrednich
o charakterze
nieformalnym

N=27

N=364

N=185

N=1221

N=7

78,9%

pośrednich
o charakterze
formalnym

N=6

N=3

N=12

N=1

N=0

1,0%

pośrednich
o charakterze
nieformalnym

N=0

N=38

N=11

N=208

N=0

11,2%

innych

N=0

N=1

N=0

N=5

N=11

0,5%

Razem (w czasie
pandemii COVID-19):

2,6%

19,5%

11,8%

65,6%

0,6%

-

Źródło: wyniki badań własnych.
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Rodzaj utrzymywanych więzi międzyludzkich ma znaczenie dla płynących
z nich satysfakcji. Tezę tą potwierdza uzyskane zależności pomiędzy dominującą
formą kontaktów przed pandemią COVID-19 a oceną ich jakości (χ2=307,140; df
=16; p≤0,001), jak i również w czasie pandemii (χ2=84,827; df =16; p≤0,001).
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku bardziej zadowalające dla młodzieży akademickiej są relacje o charakterze nieformalnym, niż formalnym. Kilku intersujących poznawczo spostrzeżeń można dokonać także w odniesieniu do
częstości odbywanych przez młodzież akademicką spotkań towarzyskich i rodzaju
dominującej formy kontaktów przed pandemią (χ2=279,493; df =16; p≤0,001).
Okazuje się, że im częściej badani deklarowali utrzymywanie bezpośrednich relacji nieformalnych, tym częściej spotykali się prywatnie z innymi ludźmi (rzadziej niż raz w roku – 36,6%; częściej niż 3 razy w tygodniu – 89,2%). W tym
kontekście nie dziwi odwrotna prawidłowość odnotowana odnośnie ich spotkań
nieformalnych pośrednich (rzadziej niż raz w roku – 24,4%; %; częściej niż 3
razy w tygodniu – 2,2%) oraz formalnych bezpośrednich (rzadziej niż raz w roku – 26,8%; częściej niż 3 razy w tygodniu – 7,9%), w przypadku których wskazywali na rzadszą częstotliwość kontaktów. W czasie pandemii COVID-19 istotna
statystycznie zależność pomiędzy dominującą formą kontaktów a częstością spotkań towarzyskich przed okresem przymusowej izolacji społecznej została również
potwierdzona (χ2=40,729; df =16; p=0,001), przy czym odpowiedzi respondentów wskazują, iż – obszar relacji prywatnych w znaczącym stopniu był przez
nich rozwiany w przestrzeni zdalnej (dominująca forma kontaktów pośrednich
nieformalnych: rzadziej niż razy w tygodniu – 36,6%; częściej niż 3 razy w tygodniu – 66,7%). Na rodzaj utrzymywanych relacji w czasie pandemii oddziaływała
także liczba osób współdzielących gospodarstwo domowe (χ2=42,369; df =16;
p≤0,001). Większa osób przebywających pod jednym dachem w okresie pandemii
przyczyniała się do przeważania relacji bezpośrednich o charakterze nieformalnym
(mieszkam sam/sama – 12,6%, 5 osób i więcej – 22,2%).
Młodzież akademicka deklarowała także, w jakich sprawach kontaktowała się
z innymi ludźmi w czasie pandemii. Respondenci mieli możliwość wyboru więcej, niż jednej odpowiedzi, a średnia liczba wskazywanych przez nich tematów
rozmów wynosiła 5,51, co wskazuje na ich różnorodność. Uzyskane wyniki pokazują, iż w gronie najczęściej poruszanych kwestii znajdują się zagadnienia związane z nauką i sprawami studenckimi (22,8%), sprawami codziennymi (11,2%),
sytuacją pandemii COVID-19 (9,9%), a także odnosiły się do wymiany poglądów (8,3%) lub relacji z innymi ludźmi (8,1%). Rzadziej studenci biorący udział
w badaniu rozmawiali na temat problemów (7,9%), przyszłości (7,4%), sytuacji
społeczno-ekonomicznej w kraju i na świecie (6,1%), zainteresowań (6,1%) oraz
polityki (5,0%). Natomiast ich dyskusje z innymi ludźmi najrzadziej poświęcone były pracy i sprawom zawodowym (4,5%), pieniądzom (2,7%) oraz innym
kwestiom (0,2%), w gronie których wymieniali oni: wiarę oraz sprawy religijne, zdrowie, wspomnienia, gry oraz wymianę memów. O ile młodsza młodzież
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akademicka częściej prowadziła rozmowy na temat spraw studenckich (18–20
lat – 23,9%; 25 lat i więcej – 19,3%), a tyle ich starsi koledzy i koleżanki częściej oddawali się w nich pracy i kwestiom zawodowym (18–20 lat – 2,6%; 25
lat i więcej – 8,0%). Różnice w obszarach poruszanych w czasie konserwacji
są także dostrzegane u osób studiujących określone dyscypliny wiedzy. Studenci
nauk inżynieryjno-technicznych najczęściej z pozostałych grup poświęcali swoje
rozmowy zainteresowaniom (8,2%) i wymianie poglądów (9,4%), studenci nauk
medycznych i o zdrowiu – sprawom studenckim (25,0%) i sytuacji pandemii COVID-19 (10,8%), studenci nauk teologicznych – relacjom z innymi ludźmi (10,7%)
i sprawom zawodowym (9,9%), zaś studenci nauk związanych ze sztuką – przyszłości (8,1%) i polityce (6,2%). Nie dziwi fakt, iż młodzież akademicka aktywna
zawodowo, częściej wymieniała swoje myśli z innymi ludźmi na temat pracy zawodowej (9,6%), niż osoby oddające się wyłącznie studiowaniu (1,8%). Podobną
prawidłowość można zaobserwować w przypadku studentów, którzy przypisywali
bardzo ważne znaczenie relacjom interpersonalnym, ponieważ rozmawiali o nich
częściej (9,3%), niż osoby deklarujące, że są one dla nich mało ważne (4,6%).
Okazuje się również, iż im respondenci przypisywali większą wartość relacjom,
tym częściej w ich rozmowach pojawiały się zagadnienia związane z sytuacją COVID-19 (nieważne – 2,4%; bardzo ważne – 10,2%).
Następne pytanie zadane studentom brzmiało: „Jakie narzędzie do kontaktów pośrednich preferuje Pan/Pani najbardziej?”. Miało ono na celu rozpoznanie,
czy istnieje rodzaj komunikatora, który z jakiś względów sprzyja tworzeniu relacji interpersonalnych bardziej, niż pozostałe narzędzia informatyczne. Średnia
liczba wskazań respondentów różnych rodzajów narzędzi technologicznych wykorzystywanych w procesie komunikacji wynosiła 2,51. Zgromadzone dane pokazują, że młodzież akademicka najczęściej do budowania więzi międzyludzkich
w sposób zapośredniczony wykorzystuje telefony komórkowe (28,4%) lub portale
społecznościowe (25,5%), zaś co piąta badana osoba używa do tego celu komunikatorów internetowych z funkcją przesyłania wiadomości tekstowych (21,1%)
lub użycia kamery i głosu (19,9%), z kolei co dwudziesta (4,8%) posługuje się
pocztą elektroniczną. Jedynie 0,1% badanych zadeklarowało, że korzysta z innego
rodzaju narzędzi, wśród których wskazywali oni gry on-line. Warto zauważyć, że
większość najczęściej wybieranych przez osoby biorące udział w badaniu komunikatorów pozwala ich użytkownikom na wzajemne widzenie siebie, co mogło
stanowić alternatywę dla bezpośrednich kontaktów w czasie przymusowej izolacji
społecznej. Spostrzeżenie potwierdzają również dane dotyczące zmiennej „ważność
relacji interpersonalnych”. Młodzież akademicka, która określała, że są one dla
niej bardzo ważne (21,0%), częściej korzystała z komunikatów z funkcją użycia
kamery i głosu, niż badani uznający je za mało ważne (17,3%). Ich deklaracje
wskazują, że częściej od pozostałych grup badanych używali poczty elektronicznej
do kontaktów z innymi (bardzo ważne – 3,9%; nieważne – 8,7%).
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Dyskusja i wnioski
Zgromadzony materiał empiryczny oraz przeprowadzone analizy pokazują, iż
sytuacja pandemii COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia, przyczyniła się do
przeobrażenia jakości relacji interpersonalnych badanej młodzieży akademickiej.
Uzyskane zależności statystyczne, co prawda dowodzą tendencyjnego osłabienia
poczucia jakości relacji interpersonalnych, jednak należy zauważyć, iż odpowiedzi
udzielane przez respondentów ukazują różnorodne zmiany w tym zakresie. Deklarują oni bowiem, że oddalili się od niektórych osób, a zbliżyli do innych lub
nawet wskazywali na nadmiar kontaktów z ludźmi, z którymi współdzielili mieszkanie w okresie przymusowej izolacji społecznej. W opinii połowy badanych osób
doszło do ich pogorszenia, zaś jedynie co dwudziesty badany dostrzegł poprawę
swoich kontaktów z innymi ludźmi. Konieczność zmiany miejsca pobytu przez
prawie połowę studentów biorących udział w badaniu w większości przypadków
zmusiła ich do powrotu do domów rodzinnych, co (pomimo częstszych spotkań)
nie zawsze skutkowało pozytywnymi relacjami z domownikami. Ponowna readaptacja do warunków i zasad życia z rodzicami oraz przymus częstszego pozostawania w domu, stanowiła wyzywanie dla niektórych respondentów. Pomimo to,
w czasie pandemii to przede wszystkim więzi z rodzicami stały się alternatywą
dla kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi ze studiów. Przeniesienie większości
kontaktów do przestrzeni zdalnej i utrudnienie spotkań bezpośrednich, przyczyniło
się również do zmniejszenia ilości czasu poświęcanego przez badanych na utrzymywanie więzi międzyludzkich.
Uzyskane wyniki badań korespondują z innymi dociekaniami empirycznymi
ukierunkowanymi na rozpoznanie doświadczeń ludzi w czasie pandemii koronawirusa. Raport z badań Życie codzienne w czasach pandemii przeprowadzonych
przez pracowników Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu wskazuje, że zdecydowana większość respondentów (86,0%) deklarowała unikanie kontaktów z niektórymi grupami osób (dalszymi znajomymi, sąsiadami, sprzedawcami i pracownikami obsługi klienta, członkami dalszej rodziny
i bliższymi znajomymi), przy czym młodsze osoby badane ograniczały je rzadziej, niż starsze. Ponadto ponad połowa badanych (63,0%) opowiedziała się za
stwierdzeniem, iż wcale nie spotyka się ze swoimi znajomymi (Drozdowski et al.,
2020a). W drugim etapie tychże badań kategoria relacji międzyludzkich znalazła
się w czołówce obszarów wskazywanych przez respondentów, które w ich opinii
ulegną zmianie w wyniku pandemii. Ponad połowa z nich (58,5%) odczuwała niemożność realizacji potrzeb związanych z kontaktami z innymi ludźmi, zaś
7,5% deklarowała przeciążenie nadmiarem kontaktów z bliskimi (Drozdowski et
al., 2020b). Według raportu badań na temat zdalnego nauczania w czasie epidemii koronawirusa ponad połowa dzieci i młodzieży biorących w nich udział
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opowiedziała się za twierdzeniem, iż ich relacje rówieśnicze przed pandemią były
lepsze (Ptaszek et al., 2020). Z kolei wyniki sondażów Młodzież w czasie epidemii
(Grzelak et al., 2020a; Grzelak et al., 2020b) ukazują, że czynnikiem najbardziej
uciążliwym dla respondentów w czasie przymusowej izolacji społecznej był brak
spotkań z przyjaciółmi i rówieśnikami (78,0%). Z deklaracji tej samej grupy badanych osób wynika, iż trzech na czterech z nich utrzymuje kontakt z przynajmniej
jednym znajomym poza zajęciami związanymi z edukacją zdalną (75,6%). Ponadto, co drugi (53,0%) nastolatek dostrzega pozytywne zmiany w funkcjonowaniu
swojej rodziny, takie jak: spędzanie ze sobą większej ilości czasu, tworzenie relacji
opartych na bliskości i zrozumieniu, czy podejmowanie wspólnych aktywności.8
Młodzież urodzona po 1995 roku określana jest mianem Pokolenia Z, którego jedną z cech charakterystycznych jest tendencja do lokowania części relacji
społecznych w przestrzeni wirtualnej (Euromonitor International, 2011). Można
by się zatem spodziewać, iż konieczność budowania więzi interpersonalnych za
pomocą narzędzi nowoczesnej technologii spowodowana wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 nie będzie stanowić dla niej wyzwania. W obecnym czasie na znaczeniu zyskują słowa E. Karmolińskiej – Jagodzik,
zgodnie z którymi „dla współczesnego człowieka nie jest trudnością objęcie swoją
decyzyjnością ani perspektywy temporalnej, ani sferycznej, a jednocześnie najbardziej prozaiczne i bazalne odruchy wynikające z natury ludzkiej, takiej jak podejmowanie i utrzymywanie bliskich relacji z drugim człowiek, stają się największą
trudnością współczesnego «postczłowieka»” (Karmolińska-Jagodzik, 2019, p. 8).
Poluzowanie obostrzeń, co prawda pozwala na swobodniejsze utrzymywanie kontaktów społecznych, jednak nie niweluje ryzyka zdrowotnego związanego z zakażeniem koronawirusem, co sprawia, że nie wszystkie osoby chętnie nawiązują ze
sobą relacje.
Wzrastające znaczenie niepewności, które przenika do wszystkich sfer egzystencji jednostki, staje się nieodłącznym atrybutem współczesnej rzeczywistości.
W myśl tezy Z. Baumana „świat ponowoczesny przymierza się do ewentualności
życia z niepewnością na stałe; do warunków na zawsze już niepewnych, i to taką
niepewnością, jakiej zredukować żadną miarą się nie da” (Bauman, 2000, p. 48).
W tych okolicznościach, warto podjąć refleksję nad przyszłością relacji międzyludzkich młodzieży akademickiej, w tym także relacji z osobami, z którymi studiuje w okresie edukacji zdalnej. Staje się ona przyczynkiem do zadawania pytań
o jakość kontaktów rówieśniczych, w tym w szczególności w przypadku młodych
Warto zaznaczyć, iż młodzież biorąca udział w badaniu miała od 13 do 19 lat. Zdecydowana większość
nastolatków w tym wieku współdzieli swojego gospodarstwo domowe z rodzicami. W przypadku młodzieży
akademickiej, która bardzo często mieszka poza domem w czasie studiów, tworzenie bliskich relacji z rodzicami może być utrudnione. Zadanie to stanowi szczególne wyzwanie dla osób, które osiągnęły niezależność
emocjonalną od rodziców i z powodu pandemii koronawirusa zostały zmuszone do powrotu do domu rodzinnego. Readaptacja do obowiązujących w nim zasad, stylu życia i form wspólnego spędzania czasu nie należy
do najłatwiejszych.
8
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ludzi rozpoczynających studia w trybie on-line oraz przyszłość całej wspólnoty
akademickiej. Komunikacja międzyludzka stanowi bowiem istotny element życia
człowieka, jej jakość oddziałuje na poczucie jego własnej wartości oraz pozwala
dookreślić powiązania ze światem. Prawidłowość ta czyni zagadnienie relacji międzyludzkich kluczowym w obliczu dynamicznej rzeczywistości pandemii COVID-19,
ponieważ w znaczącej mierze determinuje przyszłość ogółu więzi społecznych.

Abstract: On the need to strengthen interpersonal relations
in times of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic
– reports from research involving academic youth
The situation of the SARS-CoV-2 virus pandemic and the resulting legal regulations aimed
at preventing the spread of the COVID-19 disease caused by it were not without significance
for the quality of human life. Various socio-economic restrictions, including the order of forced social isolation, which with its most restrictive form in Poland adopted from the second
half of March to May 2020, significantly limited people-to-people contacts. Consequently,
many areas of human activity have been transferred to the Internet space. This change
also affected the academic youth, who switched to the remote education mode, which was
another difficulty on the way to maintaining direct relationships with other people. The article presents the results of empirical research on the quality of interpersonal relationships
among adolescents studying in a stationary mode during COVID-19. An online survey was
used in the study, and 2,285 respondents took part in it. The collected material, which was
subjected to statistical analysis, proves that in the opinions of the surveyed academic youth
there has been a decline in the quality of interpersonal contacts. Among the factors determining the satisfaction of respondents with interpersonal ties, one can indicate, inter alia:
their importance for them, the form of their maintenance and the place of stay during the
pandemic. The obtained results allow us to conclude that the necessity to build relationships
in an indirect manner does not contribute to their quality.
Key words: SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, academic youth, interpersonal relations.
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Osobowościowe uwarunkowania skazanych
a proces ich adaptacji
do warunków izolacji więziennej
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących znaczenia cech osobowości człowieka skazanego w procesie jego adaptacji do warunków izolacji
więziennej. Badania przeprowadzono w grupie 60 mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym
w Białymstoku, wykorzystując test psychologiczny NEO-FFI (The NEO Five – Factor Inventory) Paula T. Costy i Roberta R. McCrae w polskiej adaptacji P. Szczepaniaka, M. Śliwińskiej,
J. Strelaua, B. Zawadzkiego oraz Kwestionariusz Modele adaptacji skazanych do warunków
więziennych D. Kanarek – Lizik. Wyniki badań własnych wskazują na istnienie zależności
pomiędzy osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych a procesem ich przystosowania do
warunków instytucji penitencjarnej. Wrodzone dymensje osobowości, budujące model „Wielkiej
Piątki”, takie jak: ekstrawersja, neurotyczność czy ugodowość korelują z poszczególnymi skalami testu adaptacji do warunków więzienia. Oznacza to, że diagnoza nasilenia poszczególnych
cech u skazanego, pozwala przewidywać, w jaki sposób będzie on przystosowywał się do
izolacji więziennej. Ma to znaczenie zwłaszcza przy projektowaniu odpowiednich oddziaływań
penitencjarnych w stosunku do inkarcerowanego i może przyczynić się do zwiększenia efektywności resocjalizacji penitencjarnej.
Słowa kluczowe: adaptacja, osobowość, izolacja więzienna.
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Wstęp
Wolność jest dla człowieka jedną z priorytetowych wartości, stąd też jej ograniczenie lub odebranie, a co za tym idzie odizolowanie jednostki od społeczeństwa i umieszczenie jej w zakładzie karnym, stanowi nie tylko dotkliwą karę,
ale i dramatyczną zmianę priorytetów życiowych. Z badań naukowych wynika,
iż współczesne więzienia rzadko pełnią przypisywaną im rolę resocjalizującą, poprawczą, zwłaszcza, gdy przestrzeń instytucji penitencjarnej staje się dla jednostki
ważniejsza niż środowisko wolnościowe. Sprzyja to w większym stopniu dehumanizacji, niż poprawie postaw więźniów (Bałandynowicz 2011). Osoba skazana,
obciążona wyrokiem, mającym swój wymiar temporalny, musi przystosować się
do warunków izolacji więziennej, a tym samym wybrać najbardziej właściwy dla
siebie sposób adaptacji. Jest to uzależnione od różnych czynników, zarówno tych,
tkwiących w samej instytucji totalnej, znajomości przestrzeni więziennej i zasad
w niej panujących, a zwłaszcza w dyspozycjach osobowościowych więźnia. Jego
osobowość odpowiada bowiem za przystosowanie, rozumiane jako dopasowanie
wpływów i oddziaływań środowiska oraz inklinacji wewnętrznych, w tym potrzeb
jednostki (Oleś 2011).
Sposób adaptacji skazanego do więzienia ma znaczenie nie tylko dla niego,
ale również dla innych skazanych, personelu więziennego oraz całego społeczeństwa. Istotność sposobu adaptacji do więzienia dla samego osadzonego odnosi się
do tego, iż będzie on w naturalny sposób dążyć do najlepszej dla siebie formy
odbycia kary; dla współosadzonych, gdyż więzienie to społeczność, w której każda jednostka posiada swoje miejsce, zadania, cel, itd., a nowo przybyły skazany
musi wejść w świat penitencjarny, jednocząc się z nim, oporując lub wycofując;
dla służby więziennej, ponieważ ma ona wzbudzić w więźniu wolę pracy nad
sobą w celu poprawy i to, jakie stworzy mu warunki adaptacji, ma dla jego
procesu resocjalizacji ogromne znaczenie; w końcu – dla społeczeństwa, ponieważ skazany powróci do niego po odbyciu kary, a nieodpowiednia adaptacja do
warunków inkarceracji może spowodować niewłaściwą readaptację do życia na
wolności. Przejęcie przez osobę skazaną nieadekwatnych sposobów adaptowania
się do warunków izolacji więziennej, sprzyja pogłębianiu się jej dewiacji i poszukiwania w środowisku przestępczym akceptacji i uznania. Stąd też zasadne jest
poszukiwanie czynników wpływających na sposób adaptacji więźnia do warunków
zakładu karnego, gdyż ich poznanie może mieć znaczący wpływ na formę podejmowanych wobec skazanego oddziaływań psychokorekcyjnych, resocjalizacyjnych
i terapeutycznych, prowadzonych przez personel penitencjarny.
W przedstawionych poniżej badanaich podjęto próbę odpowiedzi na pytanie
dotyczące istnienia współzależności pomiędzy osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych a sposobem ich adaptacji do warunków izolacji więziennej. Wydaje
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się bowiem, iż osobowość stanowi jeden z głównych czynników determinujących
to, w jaki sposób człowiek zachowuje się w nowej, trudnej dla niego sytuacji, do
której musi się przystosować, a którą stanowi osadzenie w więzieniu.

Osobowość człowieka a jego adaptacja
do życia społecznego
Pojęcie adaptacji wiąże się z utrzymywaniem przez człowieka homeostazy
psychicznej (subiektywnego poczucia dobrego przystosowania i zadowolenia) (Niewiadomska 2010), a także prawidłowym funkcjonowaniem jego osobowości (komponenty biologiczne, psychiczne i społeczne), tym samym proces pozytywnego
przystosowania jest równoznaczny z odpowiednim dopasowaniem biopsychicznej
specyfiki danej jednostki do otaczającego środowiska. Warunkuje to integralność
kulturową, a odstępstwa od niej, będące wykroczeniami poza krąg dozwolonych
aktywności, traktowane są jako rodzaj dewiacji (Wright 1985).
W procesie adaptacji istotne znaczenie mają czynniki psychologiczne, osobowościowe. Wskazują na to między innymi analizy dotyczące wzorów powrotności
do przestępstwa. Uzyskane wyniki badań pozwalają na wyodrębnienie sprawców
wielokrotnie karanych, którzy charakteryzują się wczesnym, bądź późnym początkiem karalności. Ci z pierwszej grupy, którzy wykazywali problemy adaptacyjne już w swoim dzieciństwie i wieku młodzieńczym, są większym zagrożeniem
dla porządku prawnego i charakteryzuje ich występowanie różnego rodzaju problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym (m.in. uzależnienie od substancji
psychoaktywnych, depresja, wrogość i nieufność w stosunku do otoczenia, konflikty interpersonalne, zaburzenia osobowości i nasilenie zachowań agresywnych).
U przestępców drugiego typu, którzy złamali prawo w późniejszym okresie swojego życia, w mniejszym stopniu widoczne są trudności psychiczne czy zaburzenia funkcjonowania, oni też stanowią mniejsze zagrożenie dla otoczenia (Moffitt
1993; Kjelsberg 2004). W przypadku pierwszej grupy, zaburzenia adaptacyjne warunkowane są przede wszystkim wadliwą socjalizacją i problemami w relacjach
rodzinnych, z osobami znaczącymi. W drugim, zaburzenia te powstają na tle osobowściowym.
Badania prowadzone na osobach dorosłych, wskazują na występowanie zależności między wymiarami uwzględnionymi w Pięcioczynnikowym Modelu
Osobowości (McCrae, Costa 2005) a temperamentem oraz różnymi aspektami
funkcjonowania człowieka jak, np. radzenie sobie ze stresem, motywacja do osiągania celów, doświadczanie problemów zdrowotnych, zachowania przestępcze
czy podatność na oddziaływania korekcyjne (Cattell 1950, 1951, 1952). Prace
badawcze Bogdana Zawadzkiego, Jana Strelau, Piotra Szczepaniaka i Magdaleny Śliwińskiej (1998) wskazują na istnienie wysokich korelacji pomiędzy neurotycznością a cechami emocjonalności tj. strach, niezadowolenie, gniew oraz duże
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nasilenie procesów nerwowych, które często towarzyszą sytuacjom trudnym. Autorzy dowodzą także, że ekstrawersja tworzy wspólny wymiar z siłą pobudzania,
aktywnością, towarzyskością i jakością nastroju, jak również z ruchliwością procesów nerwowych. Ugodowość koreluje dodatnio z poziomem aktywności jednostki
i umiejętnością hamowania, natomiast ujemnie z gniewem. Badania Tadeusza Mądrzyckiego (1996) ujawniają, iż wysokie nasilenie ekstrawersji łączy się z wysokim
poczuciem własnej skuteczności, z kolei wysokie nasilenie neurotyczności współwystępuje z niezadowoleniem z osobistych przedsięwzięć, niewielkim sprawstwem
oraz niskim poczuciem osobistej skuteczności.
Sposób reagowania człowieka w sytuacjach trudnych wiąże się z różnymi wymiarami modelu Wielkiej Piątki, choć największy wpływ na to, jak jednostka radzi
sobie ze stresem ma, w świetle badań, neurotyczność. Osoby o wysokim nasileniu
tej cechy charakteryzują się tym, iż w sytuacjach trudnych stosują nieadekwatne
mechanizmy zaradcze o niskiej skuteczności (,np. reagują agresywnie lub biernie,
oskarżają siebie lub innych), mechanizmy obronne (fantazjowanie, regresja, represja) i przejawiają rozmaite formy nieprzystosowania społecznego (Zawadzki,
Strelau, Szczepaniak, Śliwińska 1998). Z wysoką neurotycznością związek mają
również: skłonność do wyolbrzymiania problemów natury psychologicznej, fizycznej, w tym złego samopoczucia. Z kolei osoby o niskim poziomie neurotyzmu
bardzo często negują swoje problemy lub je bagatelizują. Niskie nasilenie ugodowości, charakterystyczne dla osób, które wyrażają swój gniew wobec innych
obiektów, negatywnie wpływa na ich stan zdrowia (Cieślak, Eliasz 2006). Mieczysław Radochoński (2009) w swoich badaniach zauważa dodatnie związki pomiędzy neurotycznością a objawami osobowości antyspołecznej.
Ze względu na występowanie wrodzonych cech osobowości zachowanie
człowieka charakteryzuje się względną stałością w dłuższym okresie. Wskazana
prawidłowość odnosi się także do czynów antyspołecznych, zachowań dezadaptacyjnych. Jak wskazują badania Brenta W. Robertsa i Wendy F. Del Vecchio (2000),
istnieją silne związki między zaburzeniami o charakterze socjopatycznym a tendencjami do popełniania przestępstw. Formowanie się postępowania zgodnego
z normami społecznymi jest łatwiejsze u osób charakteryzujących się introwersją
(powolne pobudzanie i wygaszanie reakcji nerwowych) i niskim poziomem neurotyczności (równowaga emocjonalna, odporność na stres, właściwe reakcje na
napływające bodźce). Natomiast jednostki charakteryzujące się przeciwieństwem
wskazanych cech, czyli ekstrawersją (szybkie pobudzanie i wygaszanie reakcji nerwowych) i wysokim poziomem neurotyczności, są w niewielkim stopniu podatne
na kształtowanie zachowań wynikających z procesów socjalizacji i resocjalizacji
(Pospiszyl 1998; Hołyst 1996).
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Sposoby adaptacji do warunków izolacji więziennej
Zdolności adaptacyjne człowieka obejmują kompetencje korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, po to, by przechodzić do kolejnych faz
rozwoju, realizować zadania przypisane do ról społecznych i radzić sobie z trudnościami (Borucka, Ostaszewski, 2008). Jednostka pozbawiona wolności, umieszczona w zakładzie karnym, odizolowana od dotychczasowych ról społecznych,
środowiska wolnościowego, znajduje się w nowym otoczeniu społecznym, nieznanej dla siebie sytuacji, do której musi się zaadaptować.
Erving Goffman (2011) charakteryzując przystosowanie się do warunków instytucji totalnej, w tym więzienia, wyróżnił pięć technik umożliwiających pensjonariuszom funkcjonowanie w opresyjnym środowisku. Należą do nich:
— wycofanie – osoba osadzona przestaje interesować się czymkolwiek poza tym,
co jej bezpośrednio dotyczy, ignorując tym samym obecność i spostrzeżenia
innych osób; jest to technika niosąca za sobą poważne ryzyko wystąpienia
zaburzeń psychicznych związanych z postępującą regresją danej osoby (aż do
całkowitej izolacji, wycofania z kontaktów interpersonalnych), nadużywania
mechanizmów obronnych, tj. idealizacja, ucieczka w marzenia, a idąc dalej,
do nadmiernego egocentryzmu, infantylizmu więziennego, czy też ostrej depersonalizacji i autyzmu.
— bunt – osoba osadzona zachowuje się w prowokacyjny sposób w stosunku
do władzy instytucji, z rozmysłem odmawia przy tym wszelkiej współpracy
z personelem więziennym, przejawia opór i przyjmuje wrogą postawę. Może
też swoją niechęć do administracji wyrażać w sposób ukryty, poprzez uczestnictwo w drugim życiu więzienia – podkulturze więziennej. Ciągłe nieakceptowanie instytucji więziennej wymaga od niej stałej i dobrej orientacji w jej
organizacji formalnej, a więc, paradoksalnie, czegoś w rodzaju głębokiego
zaangażowania. Ta postawa jest najczęściej przejściowa i ogranicza się do
wstępnego etapu inkarceracji.
— zadomowienie – podwładny stara się zbudować siebie, w ramach możliwości
stworzonych przez instytucję penitencjarną, próbując czerpać względne zadowolenie ze swojej egzystencji w więzieniu. Jego doświadczenie ze świata
zewnętrznego pokazuje, że warto żyć nawet w sytuacji pozbawienia wolności
i że w więzieniu można stworzyć sobie godną egzystencję. Więzień adaptujący się do zakładu karnego w ten sposób, czuje się w więzieniu jak „w domu”,
co wiąże się z większymi problemami w powrocie do społeczeństwa.
— konwersja – osoba osadzona wydaje się przyjmować wszystkie poglądy personelu więziennego, jego zachowanie, gesty, a nawet słownictwo i stara się grać
rolę podwładnego doskonałego, jest zdyscyplinowana, posłuszna, wzorowa,
nie sprawia problemów wychowawczych. Stara się uzyskać opinię człowie(s. 623–643)  627

Anna Chańko-Kraszewska

ka, którego regulaminowy entuzjazm jest zawsze do dyspozycji personelu. Z
chęcią pełni rolę funkcyjnego, a wszystko po to, by uzyskać swój cel i zadbać
o własne interesy. Jej zachowanie to bardzo często gra pozorów, służąca realizacji własnych planów, zamierzeń i zdobywania korzyści.
— zimna kalkulacja – jest połączeniem różnych sposobów przystosowania do
warunków izolacji więziennej. Wykorzystywane są tu zachowania charakterystyczne dla konwersji, zadomowienia, lojalności wobec współtowarzyszy, zależne od okoliczności. Więźniowie przyjmujący taki sposób adaptacji czasami
prezentują postawę „unikania kłopotów” w stosunkach ze współwięźniami,
czasami posuwają się do zerwania kontaktów ze światem zewnętrznym, nigdy
natomiast nie dochodzą do całkowitego zadomowienia (Goffman, 2011).
Zdaniem Ervinga Goffmana, nie każdego więźnia można zakwalifikować do
konkretnego modelu. Osoba skazana może w różny sposób adaptować się do izolacji więziennej, sposoby te mogą się też przenikać.
Efekt resocjalizacji penitencjarnej, jest zależny od sposobu adaptacji (bunt,
zadomowienie, zimna kalkulacja, wycofanie, konwersja) (Goffman 2011) i funkcjonowania więźnia w przestrzeni zakładowej (Miszewski 2018), stąd też zasadne
jest podjęcie próby ustalenia zależności między osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych a procesem ich adaptacji do warunków inkarceracji.

Problematyka badań własnych
Przedmiot i cele badań
Przedmiot niniejszych badań empirycznych obejmuje osobowościowe uwarunkowania skazanych w świetle ich procesu adaptacji do warunków izolacji więziennej.
Celem poznawczym badań jest poznanie zależności między osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych a procesem ich adaptacji do warunków izolacji
więziennej. Z kolei za cel praktyczny obrano sformułowanie wniosków w obszarze
psychoprofilaktyki, które wyznaczałyby wskazania do pracy psychologicznej i resocjalizacyjnej w środowisku instytucjonalnym, funkcjonariuszom Służby Więziennej
(w tym: psychologom, wychowawcom, terapeutom), zwłaszcza w zakresie działań ukierunkowanych na pracę ze skazanymi w obszarze adaptacji do warunków
izolacji więziennej.
W niniejszej pracy problem główny sformułowano następująco: Jaki jest związek pomiędzy osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych a sposobem ich
adaptacji do warunków izolacji więziennej?
Na podstawie problemu głównego sfomułowano następujące problemy szczegółowe:
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(1) Jaki jest związek pomiędzy poziomem neurotyzmu a wycofaniem jako sposobem adaptacji do warunków izolacji więziennej?
(2) Jaki jest związek pomiędzy poziomem ekstrawersji a buntem jako sposobem
adaptacji do warunków izolacji więziennej?
(3) Jaki jest związek pomiędzy poziomem ugodowości a zadomowieniem jako
sposobem adaptacji do warunków izolacji więziennej?

Hipotezy badawcze
Na podstawie analizy literatury przedmiotu przypuszcza się, że pomiędzy poziomem neurotyczności a wycofaniem, jako sposobem adaptacji do warunków
izolacji więziennej, istnieje pozytywna zależność. Zakłada się również, że pomiędzy poziomem ekstrawersji a buntem zachodzi ujemna korelacja. Z kolei poziom
ugodowości koreleuje pozytywnie z poziomem zadomowienia skazanych w przestrzeni penitencjarnej.

Zmienne i wskaźniki
W niniejszych badaniach za zmienną niezależną przyjęto cechy osobowości
skazanych. Wskaźnikami tej zmiennej uczyniono: poziom neurotyczności, poziom
ekstrawersji, poziom ugodowości. Z kolei za zmienną zależną uznano wybrane sposoby adaptacji skazanych do warunków izolacji więziennej. Wskaźnikami
zmiennej zależnej określono następujące sposoby adaptacji do warunków inkarceracji: wycofanie, bunt, zadomowienie, konwersja, zimna kalkulacja.
Na potrzeby niniejszej pracy wskazano również zmienne kontrolne, tj: wiek,
okres odbywania kary pozbawienia wolności (długość wcześniejszego/aktualnego
pobytu w więzieniu), ocena relacji rodzinnych oraz ilość odbytych kar pozbawienia wolności.

Charakterystyka grupy badanej i przebieg badań
W badaniach zastosowano celowy dobór próby. Badaniami objęto 60 skazanych mężczyzn odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym
w Białymstoku. Badania zostały przeprowadzone w świetlicy zakładowej, w której
każdy więzień miał swoją przestrzeń (krzesełko ze stoikiem odpowiednio oddalone od kolejnego), tak by zachować w pełni prywatność respondentów. Badania zostały przeprowadzone jednego dnia, podzielone na dwie tury – w każdej
badaniom poddanych zostało 30 skazanych. Dwa dni wcześniej skazani zostali
poinformowani przez wychowawców o możliwości dobrowolnego uczestniczenia
w badaniach i do nich zgłosili swoją chęć partycypacji.
W badaniach zastosowano test psychologiczny i metodę kwestionariuszową. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz NEO-FFI
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(The NEO Five – Factor Inventory) Paula T. Costy i Roberta R. McCrae (polska
adaptacja: P. Szczepaniak, M. Śliwińska, J. Strelau, B. Zawadzki) oraz Kwestionariusz Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych D. Kanarek-Lizik.
Dokonujac charakterystyki grupy badanej stwierdza się, iż większość wśród
ankietowanych stanowią osoby w wieku 31–40 lat. Najmniej liczebna jest grupa
skazanych powyżej 50 roku życia. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Wiek osób badanych
Wiek

N

21 – 30 lat

8

31 – 40 lat

37

41 – 50 lat

10

powyżej 50 lat

5

Źródło: badania własne.

Połowę grupy badanej stanowią mieszkańcy miast liczących więcej niż 250
tys. mieszkańców. Najmniej osób pochodzi z terenów wiejskich oraz z miast liczących do 250 tys. mieszkańców. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 2.
Tabela 2. Miejsce zamieszkania osób badanych
Miejsce zamieszkania

N

wieś

7

miasto do 100 tys. mieszk.

16

miasto do 250 tys. mieszk.

7

miasto pow. 250 tys. mieszk.

30

Źródło: badania własne.

Biorąc pod uwagę pochodzenie społeczne osób badanych, zauważa się, iż sześciu na dziesięciu badanych jest pochodzenia robotniczego. Ponad jedna czwarta
badanych ma pochodzenie inteligenckie. Jedynie siedmiu respondentów jest pochodzenia chłopskiego. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 3.
Tabela 3. Pochodzenie społeczne osób badanych
Pochodzenie społeczne

N

chłopskie

7

robotnicze

36

inteligenckie

17

Źródło: badania własne.

630  (s. 623–643)

Osobowościowe uwarunkowania skazanych a proces ich adaptacji do warunków…

Ponad jedna trzecia respondentów, wchodzących w skład badanej grupy, posiada wykształcenie zawodowe. Niewiele mniej badanych posiada wykształcenie
średnie. Jedna piąta badanych ukończyła edukację na poziomie gimnazjum. Z kolei dziewięciu badanych posiada wykształcenie podstawowe. Wykształcenie wyższe
posiada jedynie jeden respondent. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 4.
Tabela 4. Wykształcenie osób badanych
Wykształcenie

N

podstawowe

9

gimnazjalne

12

zawodowe

20

średnie

18

wyższe

1

Źródło: badania własne.

Biorąc pod uwagę stan cywilny osób badanych, można stwierdzić, iż ponad
połowę z nich stanowią osoby stanu wolnego. Co czwarty ankietowany jest żonaty, a co piąty po rozwodzie. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 5.
Tabela 5. Stan cywilny osób badanych
Stan cywilny

N

kawaler

32

żonaty

15

rozwiedziony

12

wdowiec

1

Źródło: badania własne.

Zwracając uwagę na klasyfikację osób badanych (skazanych), stwierdza się,
iż zdecydowana większość z nich to recydywiści penitencjarni. W grupie badanej
znajdują się również cztery osoby pierwszy raz karane oraz jeden młodociany.
Szczegółowe dane zawarto w tabeli 6.
Tabela 6. Klasyfikacja osób badanych (skazanych)
Klasyfikacja skazanych

N

M – młodociany

1

P – pierwszy raz karany

4

R – recydywista penitencjarny

55

Źródło: badania własne.
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Badani mają za sobą, najczęściej, dwie kary pozbawienia wolności. Co czwarty ankietowany odbył trzy kary pozbawienia wolności, a co piąty cztery lub więcej.
Jedną karę pozbawienia wolności ma za sobą jedenastu badanych. Szczegółowe
dane zawarto w tabeli 7.
Tabela 7. Ilość odbytych kar pozbawienia wolności przez osoby badane
Ilość odbytych kar pozbawienia wolności

N

1

11

2

21

3

15

4 lub więcej

13

Źródło: badania własne.

Ponad jedna trzecia respondentów przebywała już wcześniej w więzieniu,
w okresie krótszym niż rok. Od roku do trzech lat w więzieniu spędziła wcześniej jedna piąta badanych. Z kolei od czterech do pięciu lat przebywało wcześniej
w więzieniu dziesięciu ankietowanych. W przypadku ośmiu respondentów, ich
wcześniejszy pobyt w zakładzie karnym był dłuższy niż 6 lat. Szczegółowe dane
zawarto w tabeli 8.
Tabela 8. Długość wcześniejszego pobytu w więzieniu osób badanych
Długość wcześniejszego pobytu w więzieniu

N

1 do roku

20

1 rok do 3 lat

16

3 lata

6

4–5 lat

10

6 lat lub więcej

8

Źródło: badania własne.

W przypadku ponad połowy respondentów, długość ich aktualnego pobytu
w więzieniu nie przekracza 12 miesięcy. Od roku do trzech lat przebywa w instytucji penitencjarnej dwudziestu czterech badanych. Najmniej osób ankietowanych
przebywa w więzieniu ponad 3 lata. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 9.
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Tabela 9. Długość aktualnego pobytu w więzieniu osób badanych
Długość aktualnego pobytu w więzieniu

N

do roku

28

1 rok do 3 lat

24

3 lata lub dłużej

8

Źródło: badania własne.

Badani oceniając swoje relacje rodzinne, w większości określają je jako bardzo
dobre, dobre lub średnie. Jedynie jeden respondent ocenia swoje relacje jako złe,
inny wskazuje na ich brak. Szczegółowe dane przedstawia tabela 6.
Tabela 10. Relacje rodzinne osób badanych
Relacje rodzinne

N

bardzo dobre

32

dobre

13

średnie

13

złe

1

brak

1

Źródło: badania własne.

Analiza badań własnych
Analizy wyników badań własnych dokonano w oparciu o program SPSS 23.0.
Przeprowadzono analizę częstości, opisano średnie wyniki oraz korelacje Pearsona.
Analizując wyniki testu NEO-FFI stwierdza się, że średni wynik na skali neurotyzmu wśród badanych wynosi 32,95 pkt (SD=6,66). Na skali ekstrawersji średnio badani uzyskują 39,61 pkt (SD=5,41). Na skali otwartość średnio badani
uzyskują wynik 36,78 pkt (SD=4,96). Przeciętny wynik w badanej próbie na skali
ugodowość wynosi 41,41 pkt (SD=5,29). Z kolei na skali sumienności średnio badani uzyskują 46,86 pkt (SD=6,57). Maksymalne wartości możliwe do uzyskania
w każdej z omawianych skal wynoszą po 60 pkt. Podsumowując, warto zwrócić
uwagę na fakt, iż osoby badane najwyższą średnią uzyskanych wyników uzyskują
na skali sumienności. Szczegółowe wyniki analiz zawarto w tabeli 11.

(s. 623–643)  633

Anna Chańko-Kraszewska
Tabela 11. Statystyki opisowe skal testu NEO-FFI (N=60)
M

SD

Min

Max

Neurotyczność

32,95

6,66

16

51

Ekstrawersja

39,61

5,41

29

53

Otwartość

36,78

4,96

27

48

Ugodowość

41,41

5,29

30

53

Sumienność

46,86

6,57

29

59

Źródło: badania własne.

W teście Adaptacji skazanych do warunków więziennych, na skali wycofanie
badani uzyskują średnio 5,13 pkt (SD=1,38) na 6 pkt możliwych. Na skali bunt
średni wynik w badanej próbie wyniósł 2,07 pkt (SD=1,27) na 5 pkt możliwych.
Przeciętny wynik w badanej próbie na skali zadomowienie to 3,4 pkt (SD=1,34)
na 5 pkt możliwych do zdobycia. Średni wynik na skali konwersji wynosi 3,4 pkt
(SD=1,44) również na 5 pkt możliwych. Badani na skali zimnej kalkulacji uzyskują średnio 2,43 pkt (SD=0,98) na 3 pkt możliwe. Szczegółowe wyniki analiz
zawarto w tabeli 12.
Tabela 12. Statystyki opisowe skal testu adaptacji skazanych do warunków więziennych
(N=60)
M

SD

Min

Max

Wycofanie

5,13

1,38

1

6

Bunt

2,07

1,27

0

4

Zadomowienie

3,40

1,34

0

5

Konwersja

3,65

1,44

1

5

Zimna kalkulacja

2,43

0,98

0

3

Źródło: badania własne.

Analiza korelacji wykazuje ujemną zależność między neurotycznością a wycofaniem. Oznacza to, że im wyższą neurotycznością cechują się badani tym niższy
poziom dymensji wycofanie. Zależność ta jest niska, istotna statystycznie (r=0,342; p<0,05). Nie odnotowano wpływu zmiennych kontrolnych takich jak wiek,
ilość kar odbytych, długość pobytu w więzieniu (obecnego i wcześniejszego) oraz
oceny relacji rodzinnych na omawianą zależność. Poza tym nie odnotowano innych zależności między neurotycznością a adaptacją do warunków więziennych.
Szczegółowe dane zawarto w tabeli 13.
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Tabela 13. Analiza korelacji cząstkowych zmiennej Neurotyczność i skal testu adaptacji
(N=60)
NEUROTYCZNOŚĆ

Wycofanie

Bunt

Zadomowienie

Konwersja

Zimna kalkulacja

wiek

Ilość odbytych
kar pozbawienia wolności

Długość wcześniejszego
pobytu w więzieniu

Długość
aktualnego pobytu
w więzieniu

Relacje
rodzinne

-,342

-,328

-,341

-,343

-,304

-,339

p

,008

,012

,009

,008

,020

,009

r

,019

,037

,026

,040

-,002

,006

bez
zmiennej
kontrolnej
r

p

,889

,782

,844

,767

,985

,964

r

-,076

-,054

-,100

-,008

-,105

-,066

p

,566

,689

,454

,953

,431

,621

r

,066

,067

,061

,137

,091

,063

p

,617

,619

,649

,307

,496

,637

r

,043

,056

,031

,062

,037

,043

p

,748

,676

,819

,645

,781

,746

Źródło: badania własne.

Analiza współzależności pomiędzy dymensjami ekstrawersją oraz buntem
wskazuje na ich ujemną zależność. Oznacza to, że im wyższy poziom ekstrawersji
osoby badanej, tym niższy poziom jej skłonności do buntu i odwrotnie. Korelacja
ta jest niska, istotna na poziomie tendencji statystycznej (r=-0,242; p=0,065).
Podobną zależność odnotowuje się między ekstrawersją a zimną kalkulacją.
Im wyższym poziomem ekstrawersji cechuje się badany, tym niższy poziom uzyskuje na skali zimna kalkulacja. Zależność ta jest ujemna, niska, istotna na poziomie tendencji statystycznej (r=-0,230; p=0,080).
Nie odnotowano istotnego wpływu zmiennych kontrolnych na wspomniane
zależności. Warto jedna zwrócić uwagę na zmienną kontrolną ilość odbytych kar,
gdzie zależność między ekstrawersją, a zimną kalkulacją nieco wzrasta pod kontrolą tej zmiennej. Szczegółowe analizy zawarto w tabeli 14.
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Tabela 14. Analiza korelacji cząstkowych zmiennej Ekstrawersja i skal testu adaptacji (N=60)
EKSTRAWERSJA

Wycofanie

Bunt

bez
zmiennej
kontrolnej

wiek

Ilość
odbytych kar
pozbawienia
wolności

Długość
wcześniejszego
pobytu
w więzieniu

Długość
aktualnego
pobytu
w więzieniu

Relacje
rodzinne

r

,003

-,008

,008

,002

-,019

-,022

p

,985

,950

,953

,986

,887

,867

r

-,242

-,252

-,226

-,244

-,236

-,202

p

,065

,057

,088

,065

,075

,128

Zadomowier
nie

-,038

-,047

-,094

-,043

-,029

-,086

p

,776

,724

,484

,747

,831

,521

r

-,068

-,068

-,085

-,074

-,077

-,056

p

,609

,612

,526

,581

,567

,674

Zimna kalkur
lacja

-,230

-,236

-,273

-,232

-,229

-,240

p

,080

,074

,038

,080

,084

,070

Konwersja

Źródło: badania własne.

Analizując współzależność pomiędzy dymensjami ugodowość a poszczególnymi skalami testu adaptacji do warunków izolacji więziennej, zauważa się szereg
korelacji występujących między nimi.
Osoby cechujące się wyższym poziomem ugodowości mają wyższe wyniki
na skali buntu. Zależność ta jest niska, dodatnia, istotna statystycznie (r=0,262;
p<0,05).
Wysokim wartościom na skali ugodowości towarzyszą również wysokie wartości na skali zadomowienia. Oznacza to, że im wyższym poziomem ugodowości
charakteryzują się badani, tym wyższy uzyskują wynik na skali zadomowienie.
Korelacja ta jest niska, dodatnia, istotna statystycznie (r=0,392; p<0,01).
Podobne obserwacje dotyczą dymensji konwersja (r=0,288) oraz zimna kalkulacja (r=0,452), gdzie odnotowuje się dodatnie zależności ze skalą ugodowość.
Analiza nie wykazuje istotnego wpływu zmiennych kontrolnych na omawiane zależności, aczkolwiek na uwagę zasługuje korelacja kontrolowana przez długość
wcześniejszego pobytu w więzieniu, która nieco słabnie. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 15.
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Tabela 15. Analiza korelacji cząstkowych zmiennej Ugodowość i skal testu adaptacji (N=60)
UGODOWOŚĆ
bez
zmiennej
kontrolnej
Wycofanie

Bunt

Zadomowienie

Konwersja

Zimna kalkulacja

wiek

Ilość
odbytych
kar
pozbawienia
wolności

Długość
wcześniejszego
pobytu
w więzieniu

Długość
aktualnego
pobytu
w więzieniu

Relacje
rodzinne

r

,214

,177

,222

,212

,254

,211

p

,103

,184

,093

,110

,055

,112

r

,262

,241

,288

,249

,254

,278

p

,045

,068

,028

,059

,054

,035

r

,392

,370

,364

,358

,384

,391

p

,002

,004

,005

,006

,003

,002

r

,288

,292

,278

,249

,304

,292

p

,027

,026

,035

,059

,020

,026

r

,452

,442

,434

,445

,453

,452

p

,000

,001

,001

,000

,000

,000

Źródło: badania własne.

Interpretacja wyników badań
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w instytucji penitencjarnej, stwierdza się, że
istnieje współzależność pomiędzy osobowościowymi uwarunkowaniami skazanych
a sposobem ich adaptacji do warunków izolacji więziennej. Potwierdza to główną
hipotezę badawczą.
Pierwsza hipoteza badawcza, dotycząca tego, iż istnieje pozytywny związek
pomiędzy poziomem neurotyzmu a wycofaniem jako sposobem adaptacji do
warunków izolacji więziennej, nie została potwierdzona. Zależność ta jest ujemna, istotna statystycznie.
Analizując szereg badań naukowych dotyczących osób, które odznaczają się
wysokim poziomem neurotyzmu, zdawać by się mogło, że jednoznacznie wskazują
one na fakt, iż owe jednostki wycofują się z trudnych dla nich sytuacji, kontaktów,
zamykają się w sobie, a sprawowanie kontroli nad własnym życiem pozostawiają
w rękach innych. Stąd też ujemna korelacja między neurotycznością a wycofaniem
jako sposobem adaptacji do inkarceracji jest zjawiskiem niezmiernie ciekawym
i zaskakującym dla badacza. Oznacza to bowiem, iż w warunkach więziennych
jednostki, które osiągają wysokie wyniki na skali neurotyzmu, nie wybierają
wycofania, jako sposobu na adaptację do warunków inkarceracji.
(s. 623–643)  637
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W świetle badań naukowych, w środowisku wolnościowym osoba wysoko
neurotyczna ma trudność w radzeniu sobie ze stresem, jest lękliwa, nadmiernie
samokrytyczna, w zderzeniu z nową sytuacją doświadcza niepokojących emocji
i w ostateczności wycofuje się z życia społecznego. Mamy wówczas do czynienia z dodatnią korelacją pomiędzy neurotyzmem a wycofaniem, jako sposobem
adaptacji. Skoro w warunkach inkarceracji (izolacji, zamknięcia) zależność ta jest
ujemna, można przypuszczać, że to środowisko jest elementem różnicującym owe
zależności. Przyjmuje się na ogół, iż do środowiska więziennego lepiej przystosowani są więźniowie wielokrotni (Wolfgang 1961; Kanarek – Lizik 2017). Mając
większe doświadczenie związane z pobytem w izolacji, mogą stosować wyuczone
mechanizmy adaptacyjne. Oznacza to, iż trafiając kolejny raz do zakładu karnego,
znajac panującą tam hierarchię, obowiązki, a także systemu przywilejów (również
tych w grupie podkulturowej), mogą świadomie zafałszować obraz swojej osoby.
Cechy, które składają się sylwetkę osoby neurotycznej, takie jak lęk i agresywna
wrogość, depresyjność, nadmierny samokrytycyzm, impulsywność czy nadwrażliwość, nie są pożądane w więzieniu, a wręcz utrudniają życie w izolacji penitencjarnej. Stąd też lepszym rozwiązaniem dla skazanego, który kolejny raz trafia do
zakładu karnego, jest założenie maski i odgrywanie pewnej roli (Goffman 2009),
niż odkrywanie swojej prawdziwej tożsamości (tej „wolnościowej”).
Innym wyjaśnieniem opisanej wyżej zależności jest to, iż przyjęcie taktyki
wycofania, jako formy przystosowania, charakteryzującego się tym, iż jednostka
interesuje się jedynie sprawami dotyczącymi jej samej, sprawia, że człowiek nie
odczuwa zbyt dużego stresu. Niski poziom stresu powoduje, że osadzony nie odczuwa dyskomfortu i jest względnie zadowolony z sytuacji w jakiej się znalazł
(niski poziom neurotyzmu). Co więcej, w warunkach w jakich skazani odbywają
karę pozbawienia wolności (więzienie o typie otwartym i półotwartym), kiedy to
mogą opuszczać więzienie by chodzić do pracy, wycofanie jest taktyką, która chroni przed ujemnym oddziaływaniem świata więziennego i pozwala skupić się na
sobie, wykonywanych obowiązkach (zaprogramowany dzień, rutyna). Takie wejście w schemat, powtarzalność czynności dnia codziennego, zwalnia z obowiązku
martwienia się o jutro, a tym samym redukuje niepokój, strach, czy poczucie beznadziejności (niski poziom neurotyzmu).
W badaniach dotyczących skazanych mężczyzn odnotowuje się, iż bardzo często, w pierwszym okresie odbywania kary pozbawienia wolności, tuż po wejściu
do zakładu karnego, przybierają oni formę buntu, jako sposobu adaptacji do nowej sytuacji jaką jest uwięzienie. Cechuje ich wówczas upór, chwiejność emocjonalna, silne pobudzenie (Kanarek-Lizik 2013). Niektórzy z osadzonych buntują
się również po to, by poprzez swój jawny opór manifestować niezadowolenie ze
swojego pobytu w więzieniu, bądź też uzyskać gratyfikacje od innych skazanych,
tworzących podkulturę więzienną (Miszewski 2018). Z uwagi na to, iż w literaturze przedmiotu podkreśla się wysokie korelacje między ekstrawersją a aktywnością
czy siłą pobudzenia, które to dla badacza mogły być cechami charakterystycz638  (s. 623–643)
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nymi buntu, hipoteza dotycząca współzależności między wskazanymi zmiennymi
wydała się istotna do weryfikacji. Uzyskane wyniki badań własnych potwierdziły
hipotezę wskazując, na ujemny związek pomiędzy ekstrawersją a buntem, jako sposobem adaptacji do warunków izolacji więziennej. Ujemna korelacja
pomiędzy zmiennymi oznacza, że badany, który przejawia wysoką skłonność do
buntu cechuje się niskim poziomem ekstrawertyzmu. Jest to wynik zaskakujący
(ujemny a nie dodatni współczynnik korelacji), biorąc pod uwagę fakt, iż badania Katarzyny Wałęckiej – Matyja (2009) wskazują, iż posiadanie przez człowieka
osobowości o cechach ekstrawertycznych sprzyja występowaniu wrogości w stosunku do innych, a ta jest cechą charakterystyczną buntu, jako formy przystosowania do inkarceracji. Wyjaśnieniem tego typu zależności, może być fakt, iż
badani uzyskujący wysokie wyniki na skali ekstrawersji swoją niechęć do innych
(zwłaszcza tych, którzy mieliby nad nimi dominować, tj. do personelu więziennego) ukazują w sposób ukryty, zaplanowany, wybierając zimną kalkulację jako
sposób na adaptację do warunków izolacji więziennej. Jest to taktyka, będąca
połączeniem różnych sposobów przystosowania się do inkarceracji, w tym buntu,
dająca największe szanse na opuszczenie zakładu karnego bez szkód fizycznych
czy psychicznych (Miszewski 2018). Charakterystycznym zachowaniem skazanych
„kalkulujących” jest solidarność wobec kolegów w celi i jej brak w sytuacjach indywidualnej rozmowy z personelem penitencjarnym. Potwierdzają to wyniki badań własnych wskazując na współzależność pomiędzy dymensjami ekstrawersją
i zimną kalkulacją.
Jak wskazują wyniki badań, strategia zadomowienia jako sposobu adaptacji do warunków izolacji więziennej jest natomiast bliska skazanym, którzy
osiągają wysokie wyniki na skali ugodowości w teście NEO-FFI. Potwierdza to
założoną w procesie badawczym hipotezę dotyczącą współzależności wskazanych
zmiennych (ugodowość – zadomowienie). Korelacja ta jest dodatnia co oznacza,
że im wyższą ugodowością charakteryzują się badani, tym lepiej są zadomowieni
w warunkach więziennych. Tworzenie z instytucji penitencjarnej swojego „domu”,
wiąże się z konformistyczną postawa skazanego wobec administracji, personelu
więziennego, panujących w zakładzie karnym zasad i ogólnym podporządkowaniem systemowi penitencjarnemu. Ugodowość ma związek z funkcjonowaniem
człowieka w kontaktach społecznych, a jej wysoki poziom charakteryzuje osoby
z pozytywnym nastawieniem do innych ludzi i wiarą w to, że są oni dobrzy.
Ufność skazanych w stosunku do personelu więziennego sprzyja zadomowieniu
w zakładzie karym, niemniej jednak stwarza zagrożenie dla procesów resocjalizacji (problem prizonizacji). Więzień budujący obraz siebie w oparciu o środowisko zakładowe, czerpiący zadowolenie ze swojego życia więziennego, przyjmujący
z aprobatą wszelkie dyspozycje od funkcjonariuszy czy innych współwięźniów,
może mieć duże problemy w chwili, kiedy przyjdzie mu wyjść na wolność. Wysoki poziom ugodowości prowadzić może do zatracenia siebie na poczet innych
ludzi, a co za tym idzie, utraty możliwości i chęci decydowania o sobie i swoim
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życiu. Dochodzi wówczas do przerzucenia odpowiedzialności za swój los na inne osoby i „wrośnięcia” w świat więzienny. Wyniki badań własnych wskazują na
szereg korelacji pomiędzy ugodowością a sposobami adaptacji do warunków
izolacji więziennej.
Postawione hipotezy badawcze okazały się zasadne i istotne jest kontynuowanie badań w danym obszarze. Z pewnością należy poszerzyć grupę osób badanych, zróżnicować ją pod względem klasyfikacji skazanych oraz typu zakładu
karnego. Ciekawe wydaje się również dokonanie analizy porównawczej ze względu na płeć. Dla pełniejszego obrazu sposobów adaptacji badanych do warunków
izolacji penitencjarnej warto byłoby zastosować triangulację badań (wykorzystać
nie tylko metody kwestionariuszowe, testowe, ale i wywiad, obserwację, analizę
przypadku).

Podsumowanie
W badaniach dotyczących znaczenia cech osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w sposobie ich adaptacji do warunków izolacji
więziennej wykorzystana została teoria wrodzonych dymensji osobowości, które tworzą model „Wielkiej Piątki”. Bazuje ona na kilku założeniach, z których
pierwsze dotyczy tego, iż osoby dorosłe możemy scharakteryzować na podstawie
zróżnicowanej pozycji w odniesieniu do zbioru cech osobowości, które oddziałują
na wzorce zachowania, myślenia, a także uczucia (McCrae, Costa, 2005). Wyniki badań własnych wskazują na istnienie zależności pomiędzy osobowościowymi
uwarunkowaniami skazanych a ich sposobem przystosowania się do inkarceracji.
Świat więzienny drastycznie różni się od tego na wolności, a adaptacja do
niego wymaga nie tylko posiadania pewnych przymiotów, ale i umiejętności, które
pozwolą na sprawne funkcjonowanie w nowej, penitencjarnej rzeczywistości. Jedne cechy osobowości ułatwiają adaptację do więzienia, w sposób nie naruszający
prawdziwej tożsamości jednostki, inne – pozwalają na manipulowanie wrażeniem,
dla osiągnięcia korzyści i odbycia kary pozbawienia wolności w najlżejszy dla siebie sposób, jeszcze inne – sprawiają, że skazany widzi w instytucji penitencjarnej
swój dom i zaczyna czuć się tam lepiej niż w środowisku wolnościowym. Każdy
sposób przystosowania jednostki do warunków życia więziennego niesie wiele
utrudnień dla procesów resocjalizacji i readaptacji społecznej, a to właśnie one
są kluczowe – nie tylko dla więźnia, personelu więziennego, ale i społeczeństwa
przyjmującego. Każde państwo prowadzi bowiem politykę penitencjarną, a jej celem jest zmniejszenie odsetka recydywy, wskaźnika przestępczości i ilości wyroków
skazujących na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.
Osobowość człowieka kształtuje jego zdolności adaptacyjne, a jej poszczególne wymiary i natężenie określonych cech pozwalają przewidywać zachowanie
jednostki. Ma to duże znaczenie dla funkcjonowania takiej instytucji jak zakład
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karny, zwłaszcza dla personelu więziennego: psychologów, wychowawców, którzy
na co dzień obcują ze skazanymi. Znajomość ich cech dominujących, a także tego, w jaki sposób przystosowują się do środowiska więziennego jest niezwykle
istotna. Może bowiem stanowić przesłankę do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych, pracy terapeutycznej, a także być predyktorem przyszłych zachowań
skazanego. Mając świadomość tego, jak osadzony przystosowuje się do więzienia,
personel zakładu karnego może w odpowiedni sposób wpłynąć na podwładnego, zahamować „niewłaściwą” adaptację lub podjąć odpowiednie kroki ku temu,
by pomóc więźniowi odbyć karę pozbawienia wolności w najlepszy i najbardziej
efektywny dla niego sposób (resocjalizacja penitencjarna). Oczywiście nie jest to
łatwe zadanie i samo zbadanie więźnia baterią testów psychologicznych może być
niewystarczające (zwłaszcza, że niektórzy z nich potrafią manipulować wrażeniem
i nie są szczerzy). Należy wówczas uzupełnić stosowane metody badawcze o obserwację, a przede wszystkim rozmowę z więźniem, której w większości przypadków bardzo brakuje. W dalszym ciągu zbyt mało jest psychologów w zakładach
karnych, w stosunku do ilości osadzonych tam osób. Problem ten zgłaszają więźniowie, którzy znajdując się w trudnej dla siebie sytuacji potrzebują wsparcia
psychologicznego.
Innym aspektem, który wydaje się być istotny do rozważenia, z perspektywy
omawianego zagadnienia, jest charakter samej adaptacji, a mianowicie to, który
ze sposobów przystosowania do warunków izolacji więziennej jest dobry, a który zły i dla kogo. Biorąc pod uwagę personel więzienny, wydaje się, iż idealnym
podwładnym dla nich byłby skazany, który wycofuje się (niski poziom neurotyzmu) lub zadamawia (wysoki poziom ugodowości). Niemniej jednak dla samego
więźnia byłyby one najbardziej szkodliwe (biorąc pod uwagę kryterium interesu
społecznego) lub też nawet jeśli chwilowo dawałyby poczucie względnego zadowolenia z egzystencji w zakładzie karnym, w perspektywie długoterminowej,
mogłyby prowadzić do prizonizacji. Wówczas zarówno administracja więzienia
jak i sam skazany, mieliby trudność w podjęciu działań na rzecz przywrócenia
osadzonego społeczeństwu wolnościowemu.
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdza się, iż cechy osobowości
są istotnym elementem warunkującym przyjmowane przez osadzonych sposoby
adaptacji do warunków izolacji więziennej, jednak z pewnością nie jedynym. Sama przestrzeń więzienna, panujące w niej reguły, ale i specyfika miejsca jakim
jest zakład karny skłaniają do tego, by także w niej doszukiwać się zależności.
Człowiek każdego dnia dokonuje wyboru swoich zachowań, wobec tego należy
wziąć pod uwagę fakt, iż sposoby przystosowania do warunków inkarceracji mogą
się zmieniać, przenikać, uzupełniać, łączyć. Ich rodzaje, na które wskazuje Erving
Goffman (2011), mogą też nie wyczerpywać kategorii sposobów adaptacji i zostać
uzupełnione o kolejne, nowe. Rzeczywistość więzienna zmienia się – odchodzi się
od karzącej funkcji zakładu karnego na rzecz resocjalizacyjnej. Psycholodzy więzienni starają się też patrzeć na więźnia, nie przez pryzmat jego czynu, ale bycia
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człowiekiem, który posiada zasoby, jakie należy wydobyć, a później pracować nad
ich rozwinięciem. Co więcej, adaptacja jednostki do warunków więziennych nie
musi być jednolita wobec wszystkich fragmentów rzeczywistości, które się na te
warunki składają. Stąd też konieczne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących adaptacji do warunków izolacji więziennej i jej uwarunkowań.

Abstract: Personality-related determinants in a process of inmate
adjustment to correctional facility conditions
The purpose of this article is to introduce the research results concerning the significance of
convicted person’s personality traits in a process of adapting to prison conditions. This research was conducted among sixty men remained to the Bialystok Correctional Facility using
a psychological personality inventory, NEO-FFI (McCrae, Robert R., Costa, Paul T., NEO Five-Factor Inventory; Szczepaniak P., Śliwińska M., Strelau J., Zawadzki I., Inwentarz osobowości
Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae) and Questionnaire Modele adaptacji skazanych do
warunków więziennych by D. Kanarek – Lizik. The results based on author’s personal research indicate the evidence on the relationship between prisoner’s personality traits and the
process of adjustment to prison and correctional practises. The personality traits that constitute Five Factor Model (for example: extraversion, neuroticism, and agreeableness) correlate
with respective adaptational levels. It implies that the measure of subordinate dimensions and
inmate’s individual features (personality factors) analysis may help predict the possible way
of adjustment to incarceration. This is particularly important in the context of prison system
formation, as well as in improving the institutional programming effectiveness.
Key words: adaptation, personality, prison isolation.
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Kwestionariusz do badania
warunków rozwoju psychospołecznego
w relacjach z rówieśnikami z klasy
w czwartym, piątym i szóstym roku nauki
w szkole podstawowej
Abstrakt: W artykule prezentowany jest kwestionariusz do poznawania warunków rozwoju psychospołecznego w relacjach z rówieśnikami uczniów szkoły podstawowej w czwartym,
piątym i szóstym roku nauki w szkole podstawowej1. Teoretyczną podstawą konstrukcji skali jest społeczna psychologia rozwoju. Na podstawie wypowiedzi badanego o rzeczywistych
zachowaniach innych uczniów z klasy wobec niego lub jego przekonań na temat ich prawdopodobnego zachowania w hipotetycznych sytuacjach zdarzających się w klasie, wnioskuje się o możliwości zaspokojenia przez ucznia potrzeb psychicznych – akceptacji oraz
bezpieczeństwa. Kwestionariusz tworzy 21 pozycji, do których badani ustosunkowują się na
skali pięciostopniowej. Dane do analizy wartości psychometrycznej narzędzia pochodzą z badań przekrojowych na próbie 910 uczniów w czwartym, piątym i szóstym roku nauki oraz
z badań podłużnych obejmujących trzy pomiary na początku i pod koniec czwartego roku
(N odpowiednio 304 i 299 uczniów) oraz pod koniec piątego roku nauki (N=281). W ar-

1
W polskiej szkole w czwartym roku nauki uczniowie mają 9-10 lat, w zależności od tego czy
rozpoczęli naukę jako 6- czy 7-latki.
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tykule scharakteryzowano etapy pracy nad narzędziem, wyniki analiz mocy dyskryminacyjnej
pozcyji, rzetelności metodą Alfa Cronbacha oraz powtórzonego pomiaru, a także trafności
teoretycznej przy pomocy analizy czynnikowej. Rezultaty analiz pozwalają rekomendować kwestionariusz do badań zespołów klasowych w średnim wieku szkolnym w celu poznania warunków do rozwoju psychospołecznego, jakie tworzą sobie uczniowie w relacjach. Ich poznanie
ułatwi wczesną interwencję zmniejszającą ryzyko niedostosowania społecznego.
Słowa kluczowe: średni wiek szkolny; kwestionariusz; relacje rówieśnicze; klasa szkolna;

Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja procesu tworzenia kwestionariusza do oceny warunków rozwoju psychospołecznego istniejących w klasie szkolnej w relacjach z rówieśnikami [WR-RR], jego ostatecznej wersji i jej właściwości psychometrycznych.
Teoretyczną podstawą konstrukcji narzędzia jest koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona (1997) i społeczna psychologia rozwoju w ujęciu
Anny I. Brzezińskiej (2000, s. 189). Koncepcja Eriksona stanowi uzasadnienie
dla skupiania uwagi na relacjach rówieśniczych w klasie szkolnej. Zgodnie z nią
pomiędzy czwartą-szóstą klasą kończy się czas, w którym szczególnym zadaniem
rozwijającej się osoby jest budowanie swojego poczucia kompetencji w odniesieniu
do zadań szkolnych i relacji z rówieśnikami2. Jednostka nie może ukształtować
przekonania, że jest osobą ważną i wartościową dla rówieśników, której zdanie
i potrzeby są gotowi brać pod uwagę w swym działaniu, jeśli jest przez nich odrzucana lub izolowana, jeśli nie spodziewa się z ich strony wsparcia w trudnych
chwilach, nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie czuje się akceptowana i doceniana
w zespole, w którym spędza znaczą część każdego roku swojego życia3. Przyjęto,
że wspieranie rozwoju psychospołecznego wymaga między innymi rozpoznania,
jak jednostka postrzega zachowania rówieśników wobec siebie i jakiego traktowania przez nich się spodziewa. Od tego zależy bowiem jej funkcjonowanie w klasie
oraz możliwość rozwijania w niej poczucia kompetencji w relacjach rówieśniczych.
Natomiast koncepcja Brzezińskiej (2000) nie tylko wzmacnia przekonanie
o wadze wybranego przedmiotu badania, ale też uzasadnia sposób, w jaki narzędzie zostało skonstruowane. Zgodnie z założeniami prezentowanymi przez Brzezińską, rozwój człowieka jest wypadkową „różnych sił, zarówno o charakterze
biologicznym, jako efekt dojrzewania organizmu, jak i o charakterze społecznym,
jako efekt uczenia się pod wpływem stymulacji płynącej z otoczenia, głównie via
inni ludzie”. Klasa szkolna, obok rodziny, jest jednym z ważniejszych środowisk
rozwoju uczniów. Pojęcie środowiska autorka definiuje jako zdarzenie istniejące

Zob. Maria Deptuła, Alicja Potorska i Szymon Borsich (2018, rozdz. 2.2.4.).
Szerzej na ten temat m.in. Karen L. Bierman (2004), Bronisław Urban (2001; 2012), Kinga Musialska (2011), Maria Deptuła (2013).
2
3
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poza organizmem, gdzie określenie „poza” oznacza wszystko to, co „występuje
i działa poza jego psychiką”, a które z jednej strony może mieć wpływ na rozwój tego organizmu, a z drugiej może także wpływom tego organizmu podlegać
(Brzezińska 2000, s. 190).
Zespół rówieśników tworzących klasę szkolną jest środowiskiem znaczącym
dla rozwoju uczniów, przy czym jego oddziaływanie jest zróżnicowane nie tylko
z powodu odmiennego traktowania różnych osób w klasie przez koleżanki i kolegów. Rzeczywisty wpływ zależy bowiem od kontekstu rozwoju, który jest inny dla
każdego ucznia w tej samej klasie. Ta inność jest konsekwencją „indywidualnego
nałożenia się (interakcji) na siebie wpływów środowiska wewnętrznego4 i otoczenia jednostki w danym okresie i tego, jak taka interakcja jest przez podmiot
odczuwana i interpretowana” (Brzezińska 2000, s. 190).
Przyjęty sposób pomiaru warunków rozwoju psychospołecznego w relacjach
z rówieśnikami zakłada, że zmienna ta [WR-RR] jest konstruktem subiektywnym
odzwierciedlającym interpretacje zachowań rówieśników w sytuacjach, które miały
miejsce oraz przekonania badanego o ich prawdopodobnych reakcjach w podanych w pytaniach sytuacjach.

Konstruowanie kwestionariusza
Przystępując do prac nad kwestionariuszem jego autorka zdefiniowała pojęcia
składające się na poczucie bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego i więzi, autonomii i sprawstwa oraz doceniania i wsparcia. Wynikało to z opisu warunków
sprzyjających rozwojowi człowieka w kolejnych okresach jego życia zawartego
w pracy Brzezińskiej (2005), która wyodrębniła dwie grupy warunków rozwoju.
Do pierwszej z nich, warunków niespecyficznych – ważnych w każdym momencie życia człowieka – zaliczyła: poczucie bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego
i więzi, poczucie autonomii i sprawstwa, dodając, że powinny one pozostawać
we względnej równowadze5. Wskazała też, że w związku ze zmieniającymi się na
kolejnych etapach życia zadaniami rozwojowymi występują dla każdego z etapów
warunki unikalne wynikające ze specyfiki danego zadania rozwojowego. Z charakterystyki rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym, kiedy rozpoczyna się
realizacja zadania rozwojowego – rozwijanie poczucia kompetencji, przedstawionej przez Karolinę Appelt (2005), autorka tego narzędzia wyprowadziła wniosek,
że czynnikami istotnymi dla rozwoju poczucia kompetencji jest między innymi,

4
Środowisko wewnętrzne, zgodnie z prezentowaną koncepcją, jest źródłem nacisków rozwijającego
się zgodnie ze swoim genotypem organizmu i wcześniejszych doświadczeń osoby, w tym jej aktywności
(Brzezińska, 2000).
5
Na tym etapie pracy nad narzędziem jego autorka nie próbowała spełnić tego warunku uznając,
że najpierw trzeba dysponować skalą, która te cztery zmienne rzetelnie i trafnie mierzy.
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docenianie i wspierane przez osoby znaczące. Są one bowiem ważne dla rozwoju
samooceny dziecka, od której zależy poczucie kompetencji. W okresie środkowego
dzieciństwa rośnie znaczenie rówieśników, jako osób znaczących.
Kolejny etap pracy nad narzędziem polegał na poszukiwaniu w literaturze
takich zachowań rówieśników, które mogłyby być wskaźnikami wyżej wskazanych
zmiennych szczegółowych. Kierunek poszukiwaniom nadawało pytanie: Jakie zachowania rówieśników mogą sprawić, że uczeń poczuje się w klasie bezpiecznie, będzie miał poczucie dobrego kontaktu emocjonalnego, poczucie autonomii
i sprawstwa, poczuje się doceniany i wspierany przez swoją klasę, albo też ukształtuje przekonanie, że otrzyma wsparcie, jeśli będzie mu potrzebne? Chociaż refleksja obejmowała także zachowania mogące wywołać przeciwne skutki, to jednak
szczególnie ważne było skupianie uwagi na zachowaniach pozytywnych. Analiza
obejmowała również sposoby badania pozycji jednostki w grupie rówieśniczej, samopoczucia w relacjach z rówieśnikami za pomocą kwestionariuszy ankiety, kompetencji społecznych ważnych dla akceptacji rówieśniczej lub prowadzących do
odrzucenia rówieśniczego (między innymi: Dodge i in. 1985; Urban 2004, 2005;
Zwierzyńska, Matuszewski 2006, Mikami i in. 2005; Aksman, Wysocka 2011; Mazur 2015).

Sprawdzanie stopnia trudności treści pozycji
Pierwszą pulę wskaźników/pozycji poddano krytycznej ocenie dwóch nauczycielek pracujących z dziećmi w pierwszych trzech latach nauki prosząc o wskazanie sformułowań, które mogą być niezrozumiałe dla ucznia 9-letnigo. W czasie
planowanych badań w klasach czwartych znajdowali się uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6-lat, podczas gdy większość rozpoczęła ją w wieku 7-lat.
Ważne było takie sformułowanie pytań, by były one zrozumiałe dla najmłodszych
badanych. Zgodnie z sugestiami nauczycielek skrócono zdania, zmieniono niektóre
sformułowania. Pierwsze badania pilotażowe przeprowadzono w 2015 roku wśród
uczniów klas czwartych (N=139) w jednej ze szkół podstawowych w mieście
liczącym około 345 tysięcy mieszkańców. W wyniku analiz przeformułowano 3
twierdzenia, które najniżej korelowały z całością skali. Analiza ich treści dowiodła
że mogą one dotyczyć sytuacji, które w klasie zdarzają się rzadziej (np. gotowość
do zmiany zespołu klasowego, lęk przed skrzywdzeniem przez rówieśników). Kolejne konsultacje z nauczycielkami klas młodszych zaowocowały zmianami prowadzącymi do dalszego uproszczenia sformułowań kilku pozycji kwestionariusza.
Następnie przeformułowano instrukcję i treść dwóch twierdzeń dzięki sugestii
ucznia, który właśnie skończył szóstą klasę.
Kolejne badanie pilotażowe zrealizowano w klasach czwartych i szóstych
w dwóch szkołach zajmujących skrajne miejsca w zakresie średnich wyników
osiąganych przez uczniów danej szkoły w zewnętrznym egzaminie państwowym
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(„Sprawdzian Szóstoklasisty”). Sprawdzono rozumienie pozycji kwestionariusza
i czas potrzebny na ustosunkowanie się do nich przez uczniów w różnym stopniu radzących sobie z wymaganiami szkoły6. Przed przystąpieniem do badań informowano uczniów, że przygotowywane są badania w wielu szkołach w mieście
i ważne jest, by pytania w kwestionariuszu dotyczyły istotnych dla uczniów spraw
i były dla nich zrozumiałe. W przypadku tego kwestionariusza uczniowie nie zgłaszali uwag, a jego wypełnienie trwało do 20 minut. Ocena tej wersji kwestionariusza w aplikacji Jasnopis.pl7 pod względem stopnia trudności tekstu przy wybraniu
opcji uwzględniającej wiek badanych – dziewięć lat – zajmuje pozycję drugą na
skali siedmiostopniowej. Oznacza to, że tekst jest bardzo łatwy.

Opis sposobu gromadzenia danych
Kwestionariusz w tej postaci zastosowano w dwóch projektach anonimowych
badań8 prowadzonych metodą audytoryjną w klasie przez członków zespołów badawczych, w tym autorkę tego artykułu. W każdym przypadku uzyskano pisemną
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego ucznia oraz ustną zgodę uczniów.
W pierwszym z projektów badania przeprowadzono w okresie luty–kwiecień
2016 na losowej próbie reprezentatywnej dla uczniów ogólnodostępnych klas
czwartych, piątych i szóstych w publicznych szkołach podstawowych w Bydgoszczy9. Wielkość próby wyliczono na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału
Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz o liczbie uczniów na danym poziomie
nauczania w roku szkolnym 2015/2016 w trzech warstwach wyodrębnionych na
podstawie średniego wyniku sprawdzianów na zakończenie klasy szóstej organizoSzkoły o najniższych wynikach w sprawdzianach zewnętrznych mieszczą się w dzielnicach,
w których dominują rodziny o niskim statusie socjoekonomicznym.
7
Jasnopis jest narzędziem informatycznym mierzącym między innymi zrozumiałość tekstu. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności w skali od 1 do 7. Wynik
„1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich. „7” oznacza teksty najtrudniejsze – dla
specjalistów w dziedzinie, której dotyczy tekst. Działanie aplikacji poparte jest rzetelnymi badaniami
naukowymi prowadzonymi przez zespół językoznawców, psychologów, informatyków i statystyków.
Zob. https://www.jasnopis.pl/info.
8
Anonimowość badanym, a badaczom możliwość połączenia odpowiedzi danego ucznia na pytania zawarte w pięciu ankietach (w tym tej, o której mowa w tym artykule), umożliwił opracowany
system losowania przez badanych numerów kodowych i przechowywania ich w szkole. W pierwszym
projekcie zastosowano ankiety papierowe, w drugim ankietę on-line założoną na portalu Google Forms,
z którym uczniowie łączyli się za pomocą tabletów dostarczonych przez osoby prowadzące badanie.
9
Wyniki tu prezentowanych badań są wyodrębnioną częścią projektu związanego z realizacją Strategii Rozwoju Edukacji dla miasta Bydgoszczy, którym kierowała dr Wioletta Junik współpracując
z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz i Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli.
Dofinansował je Urząd Miasta Bydgoszcz oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka dziękuje Kierownikowi projektu za zaproszenie do badań i współpracę na etapie
zbierania i porządkowania danych.
6
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wanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających badanie. Prezentowane tu dane pochodzą z 57 zespołów klasowych
z 28 szkół podstawowych.
Druga grupa danych pochodzi z badań podłużnych10 obejmujących trzykrotnie
tych samych uczniów z losowo wybranych 18 zespołów klasowych mieszczących
się w 16 ogólnodostępnych szkołach podstawowych podzielonych na trzy warstwy
według takich samych kryteriów, jak w projekcie realizowanym w roku 2016, po
6 klas z każdej warstwy11. Dane o liczebności próby w kolejnych pomiarach zawiera tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka próby
Symbol
próby
1

Próba i rok badania

N

Dziewczęta

Chłopcy

2016 – całość, w tym:

910

447

463

1.4

uczniowie klas czwartych

330

175

155

1.5

uczniowie klas piątych

330

159

171

1.6

uczniowie klas szóstych

250

113

137

2.4a

2017 – uczniowie rozpoczynający klasę czwartą

304

153

151

2.4b

2018 – uczniowie kończący klasę czwartą

299

150

149

2.5

2019 – uczniowie kończący klasę piątą

281

142

139

1794

892

902

Razem:

Badani odpowiadali na 21 pytań zamieszczonych na końcu tego artykułu
mając do dyspozycji skalę pięciostopniową. Odpowiedziom „nikt” przypisywano
wartość 0, następnym kolejne wartości, a odpowiedzi „prawie wszyscy” przypisano
wartość 4. Jedynie odpowiedzi na pytania 3, 15 i 19 punktowano odwrotnie. Im
wyższy wynik uzyskuje osoba badana, tym lepsze ma warunki do rozwoju psychospołecznego w klasie szkolnej w relacjach z rówieśnikami.

10
Projekt Marii Deptuły i Szymona Borsich „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie
stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej. Zadanie
dofinansowane ze środków przyznanych autorom projektu w trybie konkursowym przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (umowa z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego Nr 6/53/3.4.3/17/DEA). Program badań
uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii UKW. Autorka dziękuje Alicji Potorskiej, Szymonowi Borsich, Karolinie Kramkowskiej i Magdalenie Patyk za pomoc na etapie zbierania danych. Dziękuje także rodzicom, uczniom,
Dyrektorom szkół i wychowawcom klas za możliwość przeprowadzenia badań w obu projektach.
11
Niestety w jednej szkole (z warstwy o wynikach przeciętnych) po pierwszym pomiarze zagubiono
kopertę z kodami uczniów, stąd w analizie uwzględniono wyniki z 17 klas.
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Sprawdzanie własności psychometrycznych
kwestionariusza WR-RR
W pierwszej kolejności sprawdzono rozkłady danych w kolejnych pomiarach.
Statystyki opisowe dla średnich wyników uzyskanych przez badanych w każdej
z prób zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Statystki opisowe dla zmiennej warunki rozwoju psychospołecznego w relacjach
z rówieśnikami w obu próbach i czterech pomiarach
Pomiar
w roku

N

M

Minimum

Maksimum

Kwartyl
dolny

Kwartyl
górny

Sd

Skośność

Kurtoza

2016

910 2,38

0,00

4,00

2,00

2,86

0,64

-0,44

0,22

2017

304 2,32

0,67

3,71

1,90

2,74

0,58

-0,30

-0,19

2018

299 2,43

0,62

3,62

2,00

2,90

0,65

-0,32

-0,11

2019

281 2,35

0,19

4,00

1,95

2,86

0,69

-0,59

0,06

Jak widać wartości średnich w każdym z pomiarów są zbliżone, podobnie jak
wartości odchylenia standardowego. W każdym z pomiarów testowanie normalności rozkładów (test Kołmogorowa-Smirnowa oraz Lilieforsa w pakiecie Statistica)
przyniosło wyniki istotne statystycznie, co wskazuje na odchylenia od rozkładu
normalnego. Jednak wartość skośności i kurtozy w każdym z nich mieści się
w przedziale [-1; 1], co pozwala uznać, że odstępstwo od rozkładu normalnego
jest niewielkie (Bedyńska, Książek 2012), na co wskazują też rozkłady prezentowane na rycinach od 1 do 4.
Sprawdzono także średnie wartości przypadające na daną pozycję kwestionariusza w każdym z pomiarów. Jak widać na rycinie 5, średnie te są zbliżone.
W większości przypadków różnice średnich wynoszą około dwóch dziesiętnych. Wyjątek stanowią pytania, w których odnotowano różnicę około trzech dziesiętnych:
— nr 7 – dotyczące doświadczania empatii w przypadku odniesienia sukcesu,
różnica wystąpiła pomiędzy danymi uzyskanymi w roku 2016 i 2019;
— nr 11 odnoszącego się do poczucia autonomii w zakresie zainteresowań,
gdzie średnia na początku klasy czwartej jest niższa niż w pomiarze przeprowadzonym pod koniec tej klasy;
— nr 13 dotyczące poczucia autonomii w zakresie ubioru, średnia w roku 2018
(na koniec czwartej klasy) i jest wyższa od tej odnotowanej w roku 2016.
Warto zwrócić uwagę, że średnie poniżej środka skali w każdym z pomiarów
wystąpiły w przypadku pięciu pozycji kwestionariusza. Dotyczą one kolejno przekonania badanych na temat możliwości zmiany zachowania koleżanek, kolegów
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Ryc. 5. Rozkład średnich odpowiedzi przypadających na daną pozycję kwestionariusza
w czterech pomiarach
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w sytuacji, gdy nie odpowiada ono badanemu (pytanie nr 5), przeświadczenia
o tym, że badany jest osobą ważną dla innych uczniów (pytanie nr 6), której
radość z sukcesu jest podzielana (pytanie nr 7), otrzymywania wyrazów uznania
(pytanie nr 17) i możliwości uzyskania wsparcia w sytuacji trudnej (pytanie nr
18). Sytuacja powtarza się w każdym z czterech pomiarów, można więc powiedzieć, że są to sygnały wskazujące na obszary, które warto uwzględniać w pracy
wychowawczo-profilaktycznej z uczniami w średnim wieku szkolnym. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza więź i empatia oraz poczucie własnej skuteczności w relacjach
z innymi, szczególnie w zakresie asertywnej obrony swoich praw. Wynik dotyczący
możliwości uzyskania wsparcia nie budzi niepokoju, jeśli każda osoba w klasie ma
przynajmniej jedną koleżankę, jednego kolegę, z którym może rozmawiać o swoich trudnościach, problemach. Nie należy tu oczekiwać znacznie wyższej średniej.
Pozytywną informacją o warunkach rozwoju psychospołecznego w klasach
szkolnych jest zbliżanie się średniej do trzech lub przekraczanie tego punktu na
skali w każdym pomiarze w przypadku odpowiedzi badanych na pytanie nr 1
(przekonanie o byciu osobą lubianą), nr 3 (niedoświadczanie agresji werbalnej)
i nr 10 (deklaracja o dobrym traktowaniu przez rówieśników).

Analiza mocy dyskryminacyjnej
poszczególnych pozycji kwestionariusza WR-RR
Pozostałe statystyki opisowe wykonane dla każdej pozycji kwestionariusza
w każdym z pomiarów wykazały także, że chociaż wyniki testów normalności są
istotne statystycznie, to jednak w żadnym przypadku wartość skośności i kurtozy
nie przekraczała wartości [-1;1]. Pozwoliło to na wykonanie analizy mocy dyskryminacyjnej pozycji testu, którą przeprowadzono dla danych zgromadzonych
w roku 2016, bowiem dotyczą one uczniów całego okresu późnego dzieciństwa.
Moc dyskryminacyjna pozycji testu „to stopień, w jakim każda pozycja różnicuje badaną próbkę osób” (Rubacha 2008, s. 68) pod względem cechy, której
dotyczy. Moc dyskryminacyjna „wyraża się współczynnikiem korelacji między pozycją i wynikiem ogólnym testu, traktowanym jako suma odpowiedzi zgodnych
z kluczem” (Brzeziński 1996, s. 507). Sprawdzanie tej właściwości pozycji zaleca
także między innymi Elżbieta Hornowska (2007). Zastosowano współczynnik korelacji dwuseryjnej (rbi) korzystając z opisu metody zawartej w wyżej podanych
źródłach oraz pracy Marioli Chomczyńskiej-Rubachy i Krzysztofa Rubachy (2013).
Na podstawie wartości średniej zliczonej z odpowiedzi na wszystkie pytania dla
każdego badanego uszeregowano wyniki rosnąco. Następnie wyodrębniono 27%
osób o najniższych wynikach (grupa dolna) oraz 27% osób, które osiągnęły najwyższe wyniki (grupa górna). W przypadku 910 badanych liczba ta wyniosła
w zaokrągleniu 246 dla każdej z grup. Tak więc dalsze analizy prowadzono na
danych dla 492 osób należących do dwóch grup.
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Z uwagi na to, że badani udzielali odpowiedzi na skali pięciostopniowej,
którym nadano wartości od 0 do 4, należało sprowadzić wyniki do postaci zerojedynkowej. Zastosowano regułę Edwardsa-Klipatricka, zgodnie z którą: „linia podziału musi być przeprowadzona w takim miejscu, aby całkowita suma wyników
nad linią w dolnej grupie i pod linią w grupie górnej była najniższą z możliwych
sum” (Brzeziński 1996, s. 512). Zgodnie z tą regułą dla każdej pozycji kwestionariusza wykonano obliczenia częstości udzielania przez badanych z dolnej i górnej
grupy odpowiedzi, którym przypisano zgodnie z kluczem oceny odpowiedzi jedną
z wartości 0, 1, 2, 3 lub 4. Następnie przeprowadzono podział na kategorie 0 i 1
zgodnie z regułą przytoczoną wyżej.
Dla zdecydowanej większości pozycji linia graniczna przebiegała między 2
a 3, co oznacza, że odpowiedziom od 0 do 2 nadano wagę 0, a odpowiedziom
3 i 4, wagę 1. W przypadku pozycji 5 i 18 linia graniczna przebiegała między 1
i 2, zatem wagę 0 otrzymały odpowiedzi 0 i 1, a pozostałym przypisano wagę 1.
Następnie w grupie dolnej i grupie górnej zliczono sumy przypadków z wagą 1
i podzielono każdą z nich przez liczbę badanych w danej grupie, uzyskując proporcje odpowiedzi wskazujących na najlepsze warunki rozwoju psychospołecznego w relacjach z rówieśnikami. Wartość współczynnika rbi odczytano w tablicach
Flanagana (Brzeziński, 1996, s. 641–644).
Jak widać w tabeli 3, wartości współczynnika mieszczą się w przedziale 0,39–
0,81, a dla 12 na 21 pozycji współczynnik korelacji jest wyższy od 0,70. Biorąc
pod uwagę fakt, że może on przybierać wartości [-1, 1], można uznać, że moc
dyskryminacyjna pozycji testowych jest zadowalająca i zapowiada wysoką rzetelność testu rozumianą jako jego jednolitość (Brzeziński 1996).
Tabela 3. Wartości współczynników korelacji dwuseryjnej pozycji kwestionariusza WR-RR
Treść pozycji kwestionariusza WR-R*

rbi

1. Jak bardzo, Twoim zdaniem, jesteś lubiany przez kolegów i koleżanki z Twojej klasy?

0,77

2. Ile osób z Twojej klasy chętnie robi to, co im proponujesz?

0,73

3. Ile osób z Twojej klasy dokucza Ci, wyśmiewa się z Ciebie lub robi Ci na złość?

0,52

4. Ile osób w Twojej klasie słucha tego, co masz do powiedzenia?

0,77

5. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy przestałoby robić coś, co Ci się nie podoba, gdybyś powiedział, że to Ci nie pasuje?

0,59

6. Jak myślisz, ilu kolegom, koleżankom z Twojej klasy brakowałoby Ciebie, gdybyś przez dłuższy
czas, np. więcej niż dwa tygodnie, był nieobecny w szkole?

0,68

7. Ile osób w Twojej klasie cieszy się razem z Tobą, kiedy odnosisz sukces?

0,68

8. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy pomogłoby Ci, gdybyś tego potrzebował?

0,79

9. Jak myślisz, ilu kolegów / koleżanek z Twojej klasy stanęłoby w Twojej obronie, gdyby ktoś
groził Ci, dokuczał lub wyśmiewał się z Ciebie?

0,71

10. Ile osób w Twojej klasie dobrze Cię traktuje?

0,8
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Treść pozycji kwestionariusza WR-R*

rbi

11. Gdybyś miał inne zainteresowania, np. lubił inne gry lub inną muzykę niż większość chłopców w Twojej klasie, jak wielu z nich chciałoby z Tobą spędzać czas na przerwach, siedzieć
w jednej ławce?

0,39

12. Jak myślisz, ilu chłopców z Twojej klasy spędzałoby z Tobą czas na przerwach, chciałoby
siedzieć z Tobą w ławce, gdybyś zachowywał się tak, jak lubisz, a nie tak jak oni się zachowują?

0,76

13. Gdybyś ubierał się inaczej niż chłopcy w Twojej klasie, jak wielu z nich chciałoby z Tobą
spędzać czas na przerwach, siedzieć w jednej ławce?

0,72

14. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy chciałoby, żebyś dobrze się w niej czuł?

0,77

15. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy mogłoby specjalnie zrobić Ci przykrość?

0,58

16. Ilu uczniów z Twojej klasy bierze pod uwagę Twoje zdanie?

0,74

17. Ile osób z Twojej klasy chwali Cię, mówi Ci miłe rzeczy o Tobie?

0,76

18. Z iloma osobami z Twojej klasy mógłbyś porozmawiać o swoich problemach lub trudnościach?

0,59

19. Ile osób w Twojej klasie cieszyłoby się, gdyby coś Ci się nie udało?

0,41

20. Gdybyście mieli pracować na lekcji w grupach, ile osób chciałoby, żebyś był w ich grupie?

0,67

21. Ile osób z Twojej klasy akceptuje (przyjmuje) Cię takim, jaki jesteś?

0,81

* Kwestionariusz przygotowano w dwóch wersjach – dla dziewcząt i chłopców – różniących się tylko
formą gramatyczną. Pogrubioną czcionką oznaczono pozycje punktowane odwrotnie.

Analiza teoretycznej trafności kwestionariusza WR-RR
W celu określenia wewnętrznej struktury kwestionariusza wykonano eksploracyjną analizę czynnikową, która dostarcza informacji o jego teoretycznej trafności
rozumianej jako ocena „stopnia, w jakim dany test odzwierciedla cechę psychologiczną” (Hornowska 2010, s. 94). Sprawdzanie założeń do analizy czynnikowej
przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami Andrzeja Stanisza (2007) oraz Sylwii
Bedyńskiej i Marzeny Cypryańskiej (2013). Skala jest ilościowa, wszystkie badane
próby zostały pobrane losowo. Liczebność próby w każdym z pięciu analizowanych tu przypadków dla danej klasy przekracza 200 badanych, a za próbę wystarczającą uznaje się 100 osób. W trzech pomiarach próba przekracza 300 osób,
co określa się jako próbę dobrą. Wyniki testów normalności rozkładu wskazują,
że rozkłady wszystkich zmiennych w każdej porównywanej próbie odbiegają od
rozkładu normalnego. Jednak wartości skośności i kurtozy w każdym przypadku
mieszczące się w przedziale [-1; 1] pozwalają uznać, że odchylenia od normalności niewielkie, co upoważnia do przeprowadzenia analizy czynnikowej. Wskaźniki
tworzące skalę pozostają w liniowej zależności, zdecydowana większość współczynników korelacji (r Pearsona) obliczona dla wszystkich pozycji kwestionariusza
(dla każdej próby oddzielnie) przekracza 0,30 i jest statystycznie istotnych. Na
etapie analizy macierzy korelacji ujawniły się trzy pozycje wysoko skorelowane ze
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sobą i nisko z pozostałymi pozycjami, co może sugerować, że skalę tworzą dwa
podzbiory zmiennych (czynniki).
Eksploracyjną analizę czynnikową przeprowadzono metodą głównych składowych z rotacją Varimax znormalizowana. Do określenia liczby czynników użyto
kryterium Catella – wykresu osypiska, który wykazał, że zarówno w całej próbie
badanej w roku 2016, jak i na poziomie poszczególnych klas z tej próby (z wyjątkiem klasy szóstej) oraz w próbie złożonej z tych samych uczniów badanych
trzykrotnie, należy wyodrębnić dwa czynniki. Szczegółowe wyniki przedstawiono
w tabeli 5.
Jak widać w analizie wyników uzyskanych dla całej próby uczniów w roku
2016 (symbol 1) oraz w analizach wykonanych oddzielnie dla klas czwartych z tej
próby (symbol 1.4) i dla klas piątych (symbol 1.5) odtwarza się dwuczynnikowa
struktura skali, podobnie jak w przypadku danych uzyskanych od tych samych
uczniów dwukrotnie w klasie czwartej (symbole 2.4a i 2.4b) oraz jednokrotnie
w klasie piątej (2.5). Jednak analiza danych z roku 2016 wyłącznie dla uczniów
klas szóstych (symbol 1.6) ujawnia występowanie trzeciego czynnika. W większości analiz wyjaśniana wariancja oscyluje wokół 50%. Jedynie w próbie 2.4a
wskaźnik ten jest niższy, a w próbie 1.6. wyższy.
Tabela 5. Wartości własne i skumulowane czynników oraz wyjaśniana wariancja w kolejnych
pomiarach
Symbol
próby

Próba

Czynnik

Wartość
własna

Odsetek
ogółu
wariancji

Skumulowana
wartość własna

Skumulowany
odsetek

1

2016 – całość
N=910

1

9,18

43,74

9,18

43,74

2

1,68

8,00

10,87

51,74

1.4

2016 – klasy IV
N=330

1

9,39

44,73

9,39

44,73

2

1,79

8,53

11,18

53,26

1.5

2016 – klasy V
N=330

1

9,05

43,10

9,05

43,10

2

1,81

8,64

10,87

51,74

2.4a

2017 – początek
klasy IV N=304

1

7,29

34,70

7,29

34,70

2

1,82

8,65

9,10

43,35

2.4b

2018 – koniec
klasy IV N=299

1

8,6

40,7

8,6

40,70

2

1,9

9,1

10,5

49,80

2.5

2019 – koniec
klasy V N=281

1

9.4

44,9

9,4

44,90

2

1,6

7,5

11,0

52,40

1

9,22

43,90

9,22

43,90

1.6

2016 – klasy VI
N=250

2

1,44

6,86

10,66

50,76

3

1,11

5,27

11,76

56,02
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Szczegółowa analiza ładunków czynnikowych zawartych w tabeli 6 wskazuje, że większości przypadków wyraźnie wyższe są wielkości ładunków w jednym
z wyodrębnionych czynników. Według Marzeny Zakrzewskiej (1994, s. 81) „w
analizie czynnikowej ogólnie przyjętą zasadą jest traktowanie jako istotnego dla
czynnika ładunku o wartości wyższej niż 0,5”, ale dodaje, że nie jest to sztywna
reguła. Biorąc pod uwagę, że ładunek czynnikowy jest współczynnikiem korelacji
pozycji kwestionariusza z wyodrębnionym czynnikiem, to podniesienie jego wartości do kwadratu i pomnożenie przez 100 informuje, jaki odsetek zmienności
danego czynnika wyjaśnia ta pozycja. I tak ładunek o wielkości 0,8 tłumaczy
64% wariancji zmiennej, a ładunek wynoszący 0,3 tłumaczy tylko 9% wariancji
zmiennej (Zakrzewska 1994).
Kierując się tym wskazaniem do wskaźników tworzących dany wymiar kwestionariusza zaliczono te pozycje, których ładunki były wyższe od 0,5 i oznaczono
je pogrubioną czcionką oraz zacienieniem okienka w tabeli 6. Od tej reguły jest
jeden wyjątek. Dotyczy pozycji nr 5, która we wszystkich pomiarach dotyczących
całej zbiorowości badanej w roku 2016 oraz uczniów w czwartym i piątym roku
nauki w obu próbach przyjmuje wartości poniżej 0,5 ale nie poniżej 0,4, jednak
wielkość ładunku na drugim czynniku wyjaśnia wyraźnie mniejszy odsetek wariancji drugiej zmiennej (drugiego czynnika).
Jak widać tam, gdzie występują wyraźnie dwa czynniki (dwa wymiary), drugi z nich ładują twierdzenia odwrócone, mające jednak ze sobą ścisły związek,
zgodny z założeniami.
Biorąc pod uwagę treść wskaźników tworzących czynnik 1 można powiedzieć,
że jest to zmienna odzwierciedlająca warunki do zaspokojenia potrzeby kontaktu
emocjonalnego, więzi, autonomii i sprawstwa oraz poczucia wsparcia i akceptacji. Zatem nie udało się oddzielić warunków niespecyficznych – istotnych dla zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego i więzi, autonomii
i sprawstwa – od warunków specyficznych dla realizacji zadania rozwojowego
centralnego w tym okresie życia – budowanie poczucie kompetencji w zakresie
relacji z rówieśnikami. Wskaźniki, które przewidziano dla doceniania i wsparcia
ładują ten sam czynnik nr 1. Natomiast czynnik nr 2 powstał z twierdzeń dotyczących poczucia bezpieczeństwa (twierdzenia 3, 15, 19) i taką nazwę proponuje
się zachować dla tego wymiaru. Fakt odtwarzania się tego układu w kilku próbach skłania do nazwania tej części kwestionariusza, która tworzy czynnik nr 1
wymiarem poczucia akceptacji w klasie szkolnej.
Jak wskazują informacje o rzetelności całego kwestionariusza prezentowane
w dalszej części artykułu, można używać tego narzędzia w badaniach uczniów
klas czwartych, piątych i szóstych przyjmując, że 21 tworzących go pozycji dostarcza wiarygodnych informacji o warunkach rozwoju psychospołecznego danego ucznia w relacjach z rówieśnikami w klasie szkolnej. W przypadku wyliczenia
średniej dla klasy uzyskuje się także informację o warunkach występujących w danym zespole klasowym.
(s. 645–667)  657
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1.6

2.5

2.4b

2.4a

1.5

1.4

1

P

.12

.62

.26

.69

.30

.68

2

1

2

1

2

1

.19

.63

1

3

.30

2

.25

.63

1

2

.68

.24

1

.26

2

2

.66

1

1

Cz.

.15

.07

.72

.16

.71

.19

.63

.04

.61

.08

.67

.08

.71

.08

.69

2

.23

.76

.24

.79

.23

.79

.20

.75

.07

.76

.18

.80

.19

.78

.22

3

.29

.25

.66

.07

.66

.20

.60

.23

.58

.17

.64

.22

.63

.21

.65

4

.04

.19

.62

.22

.44

.10

.48

-.08

.39

.27

.44

.07

.47

.18

.48

5

.42

.08

.49

.07

.66

.09

.63

.11

.57

.07

.71

.10

.71

.09

.69

6

Tabela 6. Zestawienie ładunków czynnikowych

.24

.19

.66

.06

.63

.06

.62

-.06

.63

.11

.69

.06

.74

.11

.71

7

.31

.15

.66

.17

.74

.21

.70

.15

.67

.18

.69

.09

.77

.14

.73

8

.13

.28

.67

.17

.66

.12

.66

.13

.63

.22

.67

.06

.70

.17

.68

9

.35

.43

.52

.43

.63

.40

.65

.37

.65

.43

.66

.40

.70

.41

.67

10

.81

.06

.23

.27

.67

.24

.68

.07

.68

.05

.77

.13

.68

.09

.70

11

.70

.23

.33

.28

.67

.05

.77

.06

.66

.14

.77

.22

.72

.20

.69

12

.75

.28

.22

.36

.61

.15

.67

.16

.60

.27

.64

.13

.66

.23

.63

13

Numer pozycji w kwestionariuszu

.24

.31

.51

.19

.70

.24

.65

.12

.58

.34

.64

.22

.68

.28

.64

14

.09

.76

.32

.80

.21

.84

.17

.79

.12

.85

.16

.80

.23

.81

.23

15

.37

.09

.66

.16

.77

.02

.80

.05

.62

.12

.72

.09

.75

.10

.74

16

.33

.25

.56

.16

.69

-.02

.72

.05

.69

.08

.78

.15

.77

.14

.75

17

.21

-.02

.64

.01

.63

-.08

.57

.06

.53

.08

.59

.05

.58

.04

.60

18

.13

.78

.02

.76

.05

.79

-.03

.78

.03

.78

.01

.82

-.01

.80

.02

19

.35

.17

.54

.20

.70

.12

.68

.07

.64

.03

.64

.14

.73

.11

.67

20

.43

.36

.54

.40

.69

.32

.67

.34

.66

.29

.72

.25

.70

.29

.70

21
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Jednak bardziej szczegółowe analizy – na wymiarach warunków do zaspokojenia potrzeby akceptacji oraz osobno na wymiarze warunków do zaspokojenia
potrzeby bezpieczeństwa możliwe są wyłącznie dla uczniów klas czwartych i piątych, bowiem dane dla klas szóstych wskazują na występowanie trzech czynników.
Trzy pozycje (11, 12 i 13) wchodzące w skład wymiaru akceptacji w badaniach młodszych uczniów, w przypadku uczniów klas szóstych tworzą odrębny,
trzeci czynnik. Dotyczy on poczucia autonomii, do badania którego przewidziano
w założeniach właśnie te trzy pozycje. Wyodrębnienie się tych pozycji w postaci
trzeciego czynnika w grupie starszych uczniów można uzasadnić wkraczaniem
w okres dorastania, w którym ta potrzeba nabiera szczególnego znaczenia.
Za pomocą 21 pozycji możliwe jest ocenianie warunków rozwoju psychospołecznego, jakie ma dany uczeń w swoim zespole klasowym w klasie szóstej, ale
bardziej szczegółowe analizy dotyczące każdego z trzech wyodrębnionych czynników/wymiarów wymagają wyłączenia wyników uzyskanych dla pozycji nr 6,
10, 20 i 21 ze względu na występowanie ładunków krzyżowych o zbliżonych
wartościach.
Pozycje 6 i 20 ładują jednocześnie czynnik 1 (wielkość ładunku 0,5) i 3 (wielkość ładunku 0,4). Natomiast pozycje 10 i 21 ładują czynnik 1 (wielkość ładunku
0,5) oraz dwa pozostałe (wielkość ładunku w każdym przypadku wynosi 0,4). Z
tego powodu te pozycje pominięto w analizie rzetelności wymiarów w klasach
szóstych w tabeli 7.

Sprawdzanie rzetelności kwestionariusza WR-RR
Spośród miar służących określaniu dokładności narzędzia skonstruowanego
do badania jakiejś cechy, właściwości osoby lub środowiska wybrano miarę wewnętrznej zgodności i miarę stałości.
Zgodność wewnętrzna mierzona współczynnikiem Alfa Cronbacha informuje o tym, w jakim stopniu poszczególne pozycje kwestionariusza (testu) mierzą
to samo, co wynik w całym kwestionariuszu. Wartość tego współczynnika jest
tym większa, im bardziej jednorodne są pozycje testu (Brzeziński 1996), czyli
zastosowane wskaźniki do badania interesującej nas cechy. Wyniki uzyskane we
wszystkich próbach dla całej skali oraz dla wymiarów (podskal) szczegółowych
podano w tabeli 7.
Biorąc pod uwagę, że „do oceny indywidulanej zupełnie wystarczy, gdy rtt =
0,80, a zdaniem Davisa (…) nawet 0,75” (Brzeziński 1996, s. 506), można przyjąć, że kwestionariusz do badania warunków rozwoju psychospołecznego w relacjach z rówieśnikami w klasach czwartych, piątych i szóstych charakteryzuje
wysoka rzetelność. Tylko wynik dla próby składających się z uczniów rozpoczynających czwarty rok nauki jest niższy (wynosi 0,70) i tylko w przypadku czynnika
nr 2, dotyczącego warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeby bezpieczeń(s. 645–667)  659
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stwa. Wskaźnik informujący o średniej korelacji między pozycjami w dla 21 pytań
(czyli dla całego kwestionariusza) oraz dla jego wymiarów tylko w trzech przypadkach jest niższy od 0,40, ale w żadnym nie jest niższy od 0,30, co także dobrze świadczy o rzetelności skonstruowanego narzędzia. Ze specyfiki zastosowanej
miary (Alfa Cronbacha) wynika, że są to wyłącznie informacje o jego spójności
wewnętrznej, czyli o tym, na ile podobnie zastosowane wskaźniki mierzą cechę,
dla poznania której kwestionariusz został skonstruowany.
Tabela 7. Rzetelność kwestionariusza w kolejnych próbach dla całej skali i wymiarów szczegółowych
Średnia korelacja
między pozycjami

Alfa Cronbacha

Symbol
próby

Próba

1

2016 – całość
N=910

,931

,931

1.4

2016 – klasy IV
N=330

,933

1.5

2016 – klasy V
N=330

2.4a

Cała
skala

Cz. 1

Cz. 2

,757

,40

,45

,52

,939

.762

,41

,47

,52

,929

,934

,756

,40

,45

,52

2017 – początek
klasy IV N=304

,898

,906

,700

,30

,36

,45

2.4b

2018 – koniec klasy
IV N=299

,921

,928

,770

,37

,44

,54

2.5

2019 – koniec klasy
V N=281

,935

,937

,750

,42

,46

,51

1.6

2016 – klasy VI
N=250

,932

,898

,753

,41

,46

,51

Cała
Cz. 1**
skala*

Cz. 2

Cz. 3***

,787

Cz. 3

,55

* Cała skala dla wszystkich prób liczy 21 pozycji takich, jakie prezentowane są w dalszej części artykułu.
** Czynnik 1 dla klas czwartych i piątych tworzy 17 pozycji (bez 3, 15, 19 tworzących czynnik 2), a dla
klas szóstych czynnik 1 tworzy 11 pozycji 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18 (usunięto pozycje 6, 10,
20, 21 z powodu ładunków krzyżowych różniących się tylko o 0,1).
*** Czynnik 3 występuje tylko w próbie składającej się z uczniów klas szóstych, tworzą go pozycje 11,
12, 13, wszystkie dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeby autonomii w relacjach z rówieśnikami.

Drugą informacją o rzetelności tego narzędzia są dane dotyczące stałości
uzyskiwanych wyników. Dane do oceny stałości wyników zebrano w badaniach
prowadzonych w roku 2016. Spośród badanych wylosowano po jednej klasie
czwartej, piątej i szóstej z każdej warstwy szkół, a następnie przeprowadzono ponowny pomiar tym samym kwestionariuszem po upływie od miesiąca do sześciu
tygodni od pierwszego badania. Uczniom wyjaśniono, że nie chodzi o to, by przypomnieli sobie, co napisali poprzednio, bowiem ważne jest to, jak myślą i czują
660  (s. 645–667)
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właśnie tego dnia, że jesteśmy ciekawi czy ich spojrzenie na koleżanki i kolegów
się zmienia. Z uwagi na nieobecność części uczniów w trakcie pierwszego lub
drugiego pomiaru ostatecznie możliwe było wyliczenie korelacji średnich wyników
badanych dla 132 uczniów, w tym 44 uczniów klas czwartych, 56 uczniów klas
piątych i 32 uczniów klas szóstych. Rozkłady danych z I i II pomiaru w tej próby
odbiegały od rozkładu normalnego, ale wartości skośności i kurtozy mieściły się
w przedziale [-1, 1], co pozwalało na zastosowanie współczynnika korelacji rPearsona (r=0,76, p<0,05). Uzyskany wynik oznacza, że korelacja wyników tych
samych osób badanych w I i II pomiarze jest wysoka12.

Podsumowanie
Przeprowadzenie badania warunków rozwoju psychospołecznego w relacjach z rówieśnikami za pomocą kwestionariusza WR-RR pozwoli ocenić sytuację
w klasie i w zależności od wyniku projektować pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole oraz indywidualne wsparcie dla uczniów, których wyniki mieszczą
się w grupie ryzyka. Z uwagi na to, że zebrane dane nie pozwalają na ustalanie
norm (wszystkie pochodzą z jednego miasta), opracowano sposób wyznaczania
grupy ryzyka zgodnie z zasadami przyjętymi w badaniach nad zachowaniami ryzykownymi młodzieży i opisano go w innej publikacji (Deptuła, Borucka 2020a).
Odrzucenie przez rówieśników w klasie szkolnej jest ważną przyczyną mniejszego
angażowania się w pracę na lekcji i częstszego łamania obowiązujących w szkole
reguł (Ladd i in. 2008). Ogranicza możliwości rozwoju kompetencji ważnych dla
dobrych relacji z innymi w szkole i poza nią zwiększając ryzyko zaburzeń zdrowia
psychicznego i niedostosowania społecznego (Bierman 2004; Sentese i in. 2010;
Urban 2001 i 2012; Deptuła 2013).
Jakościową analizę odpowiedzi uczniów z obu prób badawczych na otwarte
pytanie zamieszczone na końcu kwestionariusza opublikowano w innym miejscu
(Deptuła 2016, Deptuła, Borucka 2020b). Swobodne wypowiedzi uczniów pozwalają lepiej zrozumieć problemy występujące w klasie, uzupełniają obraz uzyskany
dzięki odpowiedziom na pytania zamknięte.

Abstract: Questionnaire for examining the conditions of
psychosocial development in relations with peers in the fourth,
fifth and sixth years of primary school education
The article presents a questionnaire for examining the conditions of psychosocial development in relations with peers of primary school students in the fourth, fifth and sixth years of
12
Interpretacja siły związku zgodnie z propozycją Andrzeja Stanisza (2006, s. 293). W przypadku
gdy rxy<0,3 – korelacja słaba; <0,5 przeciętna; <0,7 wysoka; <0,9 bardzo wysoka.
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primary school education. The basis for the construction of the scale is the social psychology
of development. On the basis of the respondent’s statements about the actual behavior of
other students from the class towards him or his beliefs about their likely behavior in hypothetical situations occurring in the class, it is concluded that the student’s ability to satisfy his
mental needs – acceptance, appreciation and support, as well as safety. The questionnaire
consists of 21 items to which the respondents respond on a five-point scale. Data for the
analysis of the psychometric value of the tool come from cross-sectional studies on a sample
of 910 students in the fourth, fifth and sixth years of education and from longitudinal studies
involving three measurements at the beginning and end of the fourth year (N 304 and 299
students, respectively) and at the end of the fifth year of education (N = 281). The article describes the stages of work on the tool, the results of the discriminant power analysis,
the reliability determined by the Alpha Cronbach method and the repeated measurement,
as well as the accuracy assessed with the use of exploratory factor analysis. The results of
the analyzes make it possible to recommend a questionnaire for the study of middle school
class teams in order to learn about the conditions for psychosocial development created by
students in relationships. Getting to know them will facilitate early intervention reducing the
risk of social maladjustment.
Key words: middle school age; questionnaire; peer relationships; class.3
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Załącznik
– Kwestionariusz do poznawania warunków rozwoju psychospołecznego
w relacjach z rówieśnikami z klasy szkolnej dla uczniów w czwartym, piątym
i szóstym roku nauki
(wersja dla chłopców)

Szkoła………… Klasa………. …… Rok urodzenia ………… Twój kod
Prosimy Cię o odpowiedź na pytania dotyczące Twojej klasy. To, co napiszesz, pozwoli
nam poznać, jak się w niej czujesz i co o niej myślisz. To nie jest sprawdzian, wszystkie odpowiedzi są dobre, jeśli są prawdziwe. Nikt w klasie się nie dowie, co napisałeś.
Udzielaj odpowiedzi na każde pytanie stawiając znak X zawsze tylko w jednej kratce
z odpowiedziami znajdującymi się pod nim1.
1. Jak bardzo, Twoim zdaniem, jesteś lubiany przez kolegów i koleżanki z Twojej klasy? Postaw X
na jednym z niżej zamieszczonych odcinków:
nikt mnie nie lubi

jedna osoba mnie kilka osób mnie wiele osób mnie prawie wszyscy
lubi
lubi
lubi
mnie lubią

2. Ile osób z Twojej klasy chętnie robi to, co im proponujesz?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

3. Ile osób z Twojej klasy dokucza Ci, wyśmiewa się z Ciebie lub robi Ci na złość?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

4. Ile osób w Twojej klasie słucha tego, co masz do powiedzenia?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

5. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy przestałoby robić coś, co Ci się nie podoba, gdybyś powiedział, że to Ci nie pasuje?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

6. Jak myślisz, ilu kolegom, koleżankom z Twojej klasy brakowałoby Ciebie, gdybyś przez dłuższy
czas, np. więcej niż dwa tygodnie, był nieobecny w szkole?
nikomu

jednej osobie

kilku osobom

wielu osobom

prawie wszystkim

7. Ile osób w Twojej klasie cieszy się razem z Tobą, kiedy odnosisz sukces?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

1
W czasie badań prowadzonych z wykorzystaniem ankiet papierowych uczniowie stawiali znak X na linii
podzielonej na odcinki, pod którymi znajdowały się odpowiedzi.
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8. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy pomogłoby Ci, gdybyś tego potrzebował?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

9. Jak myślisz, ilu kolegów / ile koleżanek z Twojej klasy stanęłoby w Twojej obronie, gdyby ktoś
groził Ci, dokuczał lub wyśmiewał się z Ciebie?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

wiele osób

prawie wszyscy

10. Ile osób w Twojej klasie dobrze Cię traktuje?
nikt

jedna osoba

kilka osób

11. Gdybyś miał inne zainteresowania, np. lubił inne gry lub inną muzykę niż większość chłopców
w Twojej klasie, jak wielu z nich chciałoby z Tobą spędzać czas na przerwach, siedzieć w jednej
ławce?
nikt

jeden kolega

kilku kolegów

wielu kolegów

prawie wszyscy

12. Jak myślisz, ilu chłopców z Twojej klasy spędzałoby z Tobą czas na przerwach, chciałoby siedzieć z Tobą w ławce, gdybyś zachowywał się tak, jak lubisz, a nie tak jak oni się zachowują?
nikt

jeden kolega

kilku kolegów

wielu kolegów

prawie wszyscy

13. Gdybyś ubierał się inaczej niż chłopcy w Twojej klasie, jak wielu z nich chciałoby z Tobą spędzać czas na przerwach, siedzieć w jednej ławce?
nikt

jeden kolega

kilku kolegów

wielu kolegów

prawie wszyscy

14. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy chciałoby, żebyś dobrze się w niej czuł?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

15. Jak myślisz, ile osób z Twojej klasy mogłoby specjalnie zrobić Ci przykrość?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

wiele osób

prawie wszyscy

16. Ilu uczniów z Twojej klasy bierze pod uwagę Twoje zdanie?
nikt

jedna osoba

kilka osób

17. Ile osób z Twojej klasy chwali Cię, mówi Ci miłe rzeczy o Tobie?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

18. Z iloma osobami z Twojej klasy mógłbyś porozmawiać o swoich problemach lub trudnościach?
z nikim

z jedną osobą

z kilkoma osobami z wieloma osobami

prawie ze wszystkimi

19. Ile osób w Twojej klasie cieszyłoby się, gdyby coś Ci się nie udało?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

20. Gdybyście mieli pracować na lekcji w grupach, ile osób chciałoby, żebyś był w ich grupie?
nikt

jedna osoba

kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy

21. Ile osób z Twojej klasy akceptuje (przyjmuje) Cię takim, jaki jesteś?
nikt
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kilka osób

wiele osób

prawie wszyscy
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Bardzo Ci dziękujemy za wszystkie odpowiedzi!
Jeśli jest coś, co chciałbyś zmienić w swojej klasie, proszę napisz o tym w tym miejscu:
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