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Streszczenie 

W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowa-

nymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze 

skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany 

został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastoso-

wania. 
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Abstract 

The paper touches upon the issue of sociotherapy in working with socially maladjusted peo-

ple, with a particular focus on the possibilities of using sociotherapy with convicts serving their 

penalty in prison isolation. Starting with the definition of sociotherapy, we recall its origins – 

working with adults and proposed new concept of its usage. 
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Wstęp 
Pojęcie resocjalizacji w zależności od autora jest różnie definiowane. W ro-

zumieniu Czapówa utożsamiana była jako socjalizacja reedukacyjna związana 

z modyfikacją wybranych struktur psychicznych (Szczepaniak, 2009, s. 117). 

Jest to szczególny rodzaj wychowania, które przygotować ma jednostkę do akcep-

towalnego społecznie funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Osobami nie-

przystosowanymi społecznie zajmuje się dział pedagogiki specjalnej – peda-

gogika resocjalizacyjna, nauka zarazem interdyscyplinarna, jak i praktyczna 

(Konopczyński, 2009, s. 29–30). Jej szczególną odmianą jest pedagogika peniten-

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.1.37
HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-6622-7131


281 

cjarna skoncentrowana na dorosłych – wykolejonych, przebywających w zakładach 

karnych (Bendyczak, Jędrzejak, Nowak, Szczepaniak, Urbańska, 1995, s. 11). 

Celem oddziaływań resocjalizacyjnych jest uspołecznienie jednostki i po-

moc jej, aby nauczyła się w sposób prawidłowy (bez naruszania prawa) i akcep-

towalny przez innych ludzi funkcjonować w społeczeństwie (Machel, 2003, 

s. 21). Proces resocjalizacji nawet w warunkach izolacyjnych przebiega w oto-

czeniu ludzi – kadry czy innych skazanych (por. Kalinowski, 2008, s. 234–235; 

Kuć, 2011, s. 5). Od dawna wiadome jest znaczenie relacji wewnątrzgrupowych 

dla procesu resocjalizacji (Lipkowski, 1976). Decyzje podejmowane w zakładzie 

karnym – nawiązywane relacje, przyjaźnie, przynależność do grup formalnych 

i nieformalnych – ma znaczenie dla efektów całego procesu. Wiedząc, jak istot-

ne są relacje z innymi ludźmi, socjoterapia wydaje się stanowić oczywisty wy-

bór. Utrwalenie lub pogłębienie nieprzystosowania społecznego w warunkach 

więziennych przekreśla szansę jednostki na poprawną readaptację społeczną 

(Machel, 2008, s. 149). 

Rozwinięcie 

Za rodowód podejścia socjoterapeutycznego uznawana jest psychodyna-

miczna terapia grupowa oraz terapia zajęciowa dorosłych (Waszyńska, Bury, 

Filipiak, 2015, s. 93–94). Pojawiała się ona również jako element klinicznej czy 

społecznej rehabilitacji medycznej. Obecnie granice między psychoterapią, so-

cjoterapią lub pokrewnymi oddziaływaniami zacierają się (por. Wilk, 2014) 

i została ona sprowadzona głównie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z oso-

bami dorosłymi traktowana jest marginalnie, choć w postaci akcji socjoterapeu-

tycznej była identyfikowana z resocjalizacją (Wardaszko-Łyskowska, 1966, 

s. 6). Socjoterapia definiowana jest jako świadome i zamierzone działanie mają-

ce na celu zorganizowanie dla dzieci warunków, które umożliwią im zyskanie 

doświadczeń społecznych ułatwiających nastąpienie procesu socjoterapeutycz-

nego (Strzemieczny, 1993, s. 45; Waszyńska, 2013, s. 107). Efektem tego dzia-

łania będzie modyfikacja sposobu myślenia oraz niewłaściwych zachowań. 

W ujęciu Sawickiej (2010, s. 10–11) socjoterapia jest rodzajem pomocy psycho-

logicznej służącej wsparciu osób (dzieci i młodzieży) cierpiących psychicznie 

lub poszukujących własnej drogi. 

Wśród metod resocjalizacji penitencjarnej (Machel, 2003, s. 250–264) także 

można znaleźć metody oparte na wpływie grupowym. Odnoszą się one do sytu-

acji, w której co najmniej trzy związane ze sobą w jakiś sposób osoby (organiza-

cja wewnętrzna, cechy indywidualne itp.) podejmują wspólną aktywność. 

W toku wspólnie podejmowanych działań pojawić się ma więź wewnątrzgrupo-

wa, która u poszczególnych osób skutkować będzie „poczuciem przynależności, 

odrębności, zrozumienia, wsparcia, możliwością realizacji zainteresowań, ambi-

cji” (Machel, 2003, s. 259). Konsekwencją będzie osłabienie bądź zatrzymanie 
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postępującego procesu deprywacji potrzeb, uniemożliwiając wystąpienie nega-

tywnych zjawisk grupowych. Proces ten wymaga koordynacji ze strony osoby 

z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. W literaturze przedmiotu 

znaleźć można przykłady oddziaływań socjalizacyjno-kulturowych w placów-

kach penitencjarnych (Konopczyński, 2009, s. 312–341), jednak grupa staje się 

w nich pretekstem do podejmowania innych działań. Większa koncentracja na 

samej grupie i jej członkach stanowi swoistą innowację. Dodatkowo zaangażo-

wanie w tą działalność specjalisty spoza personelu wpisywałoby się w koncepcję 

społecznej deizolacji więzień Bałandynowicza (2015, s. 16–17). 

Zaletami uczestnictwa w socjoterapii są m.in. możliwości modelowania po-

żądanych zachowań, odreagowania emocjonalnego (Jankowiak, Soroko, 2013, 

s. 53), modyfikowania nieskutecznych zachowań interpersonalnych, rozwijania 

kompetencji społecznych (Jankowiak, Soroko 2013, s. 34–38). Stanowi ono też 

namiastkę środowiska społecznego i może zmniejszyć poczucie społecznej izo-

lacji uczestników. 

Podsumowanie 

Człowiek w więzieniu nie może zostać pozostawiony sam sobie (Machel, 

2008, s. 154). Jego sytuację najlepiej są w stanie zrozumieć inni skazani prze-

bywający w tożsamych warunkach. Uczynienie z nich grupy pozytywnie funk-

cjonującej i atrakcyjnej społecznie w sposób wyraźny jest w stanie osłabić chęć 

poszukiwania innych grup, przynależność do podkultury więziennej czy właśnie 

uspołecznić poprzez wzbogacenie własnej osobowości (Szałański, 2006, s. 119). 

Socjoterapia była stosowana w szpitalu w terapii przestępców seksualnych 

w Stanach Zjednoczonych (Cabeen, Coleman, 1961), w Polsce w zajęciach dla 

osób współuzależnionych (Sawicka, 2010, s. 293–294) czy więźniów młodocia-

nych, którzy przebywają w areszcie śledczym (Sawicka, 2010, s. 255–291), są to 

jednak rzadkie inicjatywy, które nie zawierają weryfikacji empirycznej ich sku-

teczności. Tym samym istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia badań 

naukowych w tym kontekście, czym zajęła się autorka. Wyniki badań ekspery-

mentalnych z osobami skazanymi z wykorzystaniem autorskiego programu so-

cjoterapii są przedmiotem rozprawy doktorskiej autorki. 
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