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Nak adem wydawnictwa Impuls ukaza a si  publikacja Anetty Jaworskiej pt. Zasoby osobi-

ste i spo eczne skazanych w procesie oddzia ywa  penitencjarnych. Tytu  ksi ki odzwiercie-

dla zawarte w niej tre ci, które dotykaj  niezwykle istotnego z punktu widzenia resocjaliza-

cji tematu — zasobów osobistych osób, które maj  zosta  poddane resocjalizacji, zgodnie 

z ide  poprawy przest pcy, do której Autorka odwo uje si  w pierwszych zdaniach wst pu. 

Ju  na samym pocz tku Autorka zadaje dwa istotne pytania: dlaczego kara nie dzia a 

i prowadzi do zjawiska recydywy? oraz dlaczego niektórzy sprawcy zaprzestaj  pope -

niania przest pstw mimo okoliczno ci niesprzyjaj cych pozytywnej zmianie? Szczególnie 

to drugie pytanie, patrz c z perspektywy efektywno ci oddzia ywa  resocjalizacyjnych, 

nale y uzna  za niezwykle wa ne. Jest to zagadnienie pokrewne wa nemu dla pracy socjal-

nej pytaniu o motywatory konieczne do pokonania uzale nienia lub do samodzielnego 

funkcjonowania niektórych osób bez pomocy spo ecznej pomimo trudnych warunków, 

w których si  znajduj . Niepowodzenia oddzia ywa , zarówno resocjalizacyjnych, jak 

1 Wy sza Szko a Biznesu, ul. Kolejowa 22, 06-600 Radom; adres elektroniczny autorki: 
j.f.felczak@gmail.com.
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i socjalnych, zwykle t umaczy si  brakiem motywacji do zmiany, odziedziczonymi nieko-

rzystnymi wzorcami spo ecznymi, przyzwyczajeniami b d cymi si  tak wielk  jak natura 

cz owieka. Anetta Jaworska szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny powodzenia reso-

cjalizacji zarówno w zasobach osobistych skazanych, jak i w obszarze struktury spo ecznej, 

w której uczestnicz  skazani — ich statusie zawodowym i wsparciu, jakie otrzymuj , je li 

uczestnicz  w yciu spo ecznym. Sytuacja uwi zienia w wyniku pope nionego przest pstwa 

jest szczególna i jako taka nie znajdzie bezpo redniego prze o enia na prac  socjaln , 

jednak poszukiwanie efektywno ci oddzia ywa  w zasobach osobistych i statusie zawodo-

wym klientów mo e by  dobrym kierunkiem bada  dla osób zawodowo zajmuj cych si  

niesieniem pomocy. 

Wielo  aspektów zwi zanych z podejmowaniem oddzia ywa  penitencjarnych, w tym 

te  mnogo  celów stawianych przed resocjalizacj , sprawia, e recenzowane opracowa-

nie z konieczno ci dotyczy jedynie cz ci oddzia ywa  na sprawców przest pstw. Badania 

o charakterze ilo ciowym oparte na solidnych podstawach teoretycznych (teoria zasobów 

i teoria wsparcia spo ecznego) maj  na celu „wykazanie zwi zku pomi dzy wybranymi 

zasobami osobistymi i spo ecznymi a podmiotowymi efektami resocjalizacji skazanych, 

którzy zostali poddani wybranym oddzia ywaniom resocjalizacyjnym” (praca, sport i aktyw-

no  artystyczna).

Opracowanie w g ównej mierze opiera si  na dorobku z dziedziny psychologii. Z tego 

te  obszaru pochodz  zastosowane techniki badawcze. W cz ci teoretycznej zaprezento-

wano dorobek z dziedziny socjologii, pedagogiki i prawa odnosz cy si  do omawianych 

zagadnie . Kolejne rozdzia y dotycz  mi dzy innymi zagadnie  teoretycznych, aksjolo-

gicznych i prakseologicznych zwi zanych z oddzia ywaniem penitencjarnym. Podejmuje 

si  zagadnienia efektywno ci oddzia ywa  w warunkach penitencjarnych z uwzgl dnieniem 

podzia u na zewn trzne i wewn trzne wska niki efektywnej resocjalizacji. Podkre la si  

znaczenie podejmowania, utrzymania i w a ciwego wykonywania pracy zawodowej jako naj-

wa niejszego czynnika udanej readaptacji spo ecznej. Zaznacza si  równie , e konieczne 

jest obj cie resocjalizacj  nast puj cych wymiarów funkcjonowania skazanego: stosunku 

do spo ecze stwa, do pope nionego przest pstwa i odbytej kary, zado uczynienia, prawa 

i moralno ci oraz umiej tno ci stawiania sobie konstruktywnych celów yciowych. Autorka 

omawia ponadto zagadnienia zwi zane z resocjalizacyjn  warto ci  wybranych oddzia-

ywa , koncentruj c si  w szczególno ci na aktywno ci zawodowej skazanych, kulturze 

fizycznej i sporcie oraz aktywno ci artystycznej. T  ostatni  w aktualnym kszta cie poddaje 

krytyce jako stygmatyzuj c  i przyzwyczajaj c  skazanych do miana „artysty wi ziennego”, 

a wi zienia jako jedynego miejsca artystycznego spe nienia (s. 117–118). Kolejny rozdzia  

o charakterze teoretycznym omawia psychospo eczn  warto  zasobów osobistych i spo-

ecznych skazanych, koncentruj c si  w szczególno ci na samoocenie, poczuciu koherencji, 

w tym optymizmie, poczuciu sensu ycia i poczuciu kontroli. Zasobem o charakterze 

zewn trznym omówionym szczegó owo przez Autork  jest kapita  spo eczny skazanych, 

w tym wsparcie spo eczne i wsparcie rodziny. 

Ciekawym w tkiem analizy s  zwi zki mi dzy samoocen  skazanych a zachowaniami 

przest pczymi. Jaworska wskazuje, e to nie zbyt niska, lecz zbyt wysoka samoocena, 
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a w szczególno ci samoocena nadmiernie zawy ona, prowadzi do konieczno ci obrony 

pozytywnego postrzegania siebie przez eliminowanie tych informacji, które zagra aj  

pozytywnemu wizerunkowi siebie i uwypuklanie tych wiadcz cych o pozytywnym obra-

zie w asnej osoby. Stosowanie tego typu mechanizmu pozwala na zachowanie szacunku 

do samego siebie i chroni przed l kiem, przez co prowadzi do zachowa  o charakterze 

przest pczym wbrew temu, co si  powszechnie mniema (s. 130–131). Rozwa ania Autorki 

na temat samooceny skazanych i wp ywu tej samooceny na rzeczywiste funkcjonowanie 

wi niów mog  by  z atwo ci  przeniesione na grunt pracy socjalnej z osobami opuszcza-

j cymi zak ady karne lub pochodz cymi ze rodowisk patologicznych. 

Kolejne rozdzia y zawieraj  opis metody i procedur badawczych oraz przedstawienie 

wniosków z bada  obejmuj cych samoocen  traktowan  jako zasób osobisty w kontek cie 

wska ników readaptacji skazanych poddanych wybranym oddzia ywaniom resocjalizacyj-

nym (praca, sport i dzia alno  artystyczna) oraz wsparcie spo eczne i poczucie koheren-

cji jako moderatory podmiotowych efektów resocjalizacji skazanych, którzy byli poddani 

wybranym oddzia ywaniom resocjalizacyjnym (praca, sport, dzia alno  artystyczna). 

Wyniki bada  s  przedstawione w sposób bardzo szczegó owy, rzucaj c wiat o na 

wycinki omawianego materia u. Przy tak znacznym nagromadzeniu informacji mo e by  to 

jednak dla czytelnika nu ce. Pod koniec Autorka przedstawia wszystkie wyniki i poszcze-

gólne wnioski cz stkowe i czy je w ca o , formu uj c jednocze nie wnioski dla praktyki. 

Forma prezentacji danych i powtarzalny sposób opisu zachodz cych zale no ci jest zgodny 

z formu  przyj t  do prezentacji danych statystycznych z bada  psychologicznych, jednak 

w przypadku, gdy obejmuje ponad 100 stron tekstu, mo e by  trudnym zadaniem dla 

czytelnika niezaznajomionego z tego typu opracowaniami. Uwaga ta jest o tyle istotna, e 

samo opracowanie jest warte przedstawienia go szerokiemu gronu odbiorców, w szczegól-

no ci praktykom pracy penitencjarnej, resocjalizacji i pracy socjalnej. Percepcj  wyników 

bada  znacz co u atwiaj  podsumowania wniosków i dyskusje podj te po rozdzia ach 

VI i VII, w których zaprezentowano wyniki bada  oraz wspomniane ju  podsumowanie 

ca o ci i zwi le sformu owane wnioski dla praktyki. 

W podsumowaniu Autorka wskazuje na kolejne obszary bada , które mog yby zosta  

podj te i przeanalizowane za pomoc  analogicznej metodologii. W ród nich znajd  si  

m.in. nast puj ce zagadnienia: odpowied  na pytanie, co wp ywa na potrzeb  ekspiacji 

(s. 311), lub te  zagadnienie stawiania sobie przez wi niów pozytywnych celów yciowych, 

gdy  si a oddzia ywa  resocjalizacyjnych nie tylko w tym zakresie nie jest czynnikiem 

dominuj cym (s. 314). Autorka po przeprowadzaniu i podsumowaniu bada  jest w stanie 

oceni , w przypadku jakich grup skazanych podj te dzia ania resocjalizacyjne maj  wi ksze 

szanse powodzenia (s. 318). Jako szczególnie warto ciowe oceni  nale y wnioski dla prak-

tyki penitencjarnej, które pokazuj  mo liwo ci zastosowania wyników oraz wskazuj  na 

ograniczenia w ich stosowaniu i dodatkowe konieczne warunki do spe nienia, aby mo na 

by o mówi  o efektywno ci oddzia ywa  resocjalizacyjnych i o jak najwi kszej efektywno ci 

tych dzia a . 

We wnioskach podkre lano warto  pracy skazanych jako dzia ania o znaczeniu kluczo-

wym, co powinno znale  swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych oraz ekonomicznych 
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aspektach funkcjonowania zak adów przywi ziennych. Praca skazanych ze wzgl du na 

swoje walory readaptacyjne, czyli wp yw na kszta towanie ich postaw (szczególnie zatrud-

nienie d ugoterminowe), „powinna zosta  wy czona z dzia a  tylko komercyjnych (...) 

i by  traktowana jako element dzia a  readaptacyjnych” (s. 319). Jak pokazuj  badania, 

jest natomiast ograniczona rola wychowania przez sport w stosunku do kszta towania 

postaw wobec pracy oraz postaw wobec pope nionego przest pstwa. Sport ma jednak 

wp yw na rozwijanie w skazanych postaw prospo ecznych i tworzenie pozytywnych celów 

yciowych. 

Wyniki bada  pokazuj , e jeszcze mniejszy wp yw na kszta towanie postaw skazanych 

maj  dzia ania z zakresu aktywno ci artystycznej. Dzia alno  artystyczna nie ma wp ywu 

na ich postawy wobec pracy, wzmacnia jednak wzrost postaw prospo ecznych i formu o-

wania celów oraz, w niektórych grupach skazanych, potrzeb  ekspiacji. W tym przypadku, 

je li chodzi o wp yw dzia alno ci artystycznej na skazanych, znaczenie kluczowe ma jed-

nak ich samoocena, która warunkuje powodzenie oddzia ywa . Potrzeb  dalszych bada  

podkre la sama Autorka w swojej wypowiedzi: „W adnych warunkach ani w przypadku 

adnego z omawianych programów penitencjarnych (opartych na pracy, sporcie czy sztuce) 

same oddzia ywania nie okaza y si  dominuj cymi moderatorami podmiotowych efektów 

resocjalizacji w zak adzie zamkni tym. Cho  w wielu przypadkach oddzia ywania te mia y 

wp yw na zwi kszanie prawdopodobie stwa uzyskania pozytywnych rezultatów, to nigdy 

rola ta nie by a dominuj ca ani nie pozwoli a na pe ne wyja nienie charakteryzuj cych 

wi niów postaw” (s. 314).

W ród g ównych atutów ksi ki wymieni  nale y: opracowanie skal dotychczas niefunk-

cjonuj cych w Polsce, co umo liwia ich dalsze wykorzystanie w celach diagnostycznych; 

obszerne wprowadzenie teoretyczne obejmuj ce zagadnienia z prawa, polityki penitencjar-

nej i psychologii; solidne merytoryczne przygotowanie bada  przez dobre wykorzystanie 

dost pnego dorobku literatury przedmiotu; wskazanie g ównych czynników wspieraj cych 

resocjalizacj  skazanych wraz z okre leniem si y tych czynników i najbardziej efektywnego 

ich wspó wyst powania, co potwierdzono badaniami na wybranej kategorii skazanych.

Do mankamentów omawianej publikacji nale y zaliczy : wzmiankowe uj cie roli 

pomocy spo ecznej, która ma znaczenie w usamodzielnieniu skazanego na wolno ci; brak 

uwzgl dnienia kobiet w badaniu oraz brak wyja nienia, dlaczego tak si  sta o; wybór 

w skiej grupy badawczej, z pomini ciem recydywistów — czyli kluczowego, jak Autorka 

sama stwierdza, problemu wi ziennictwa.

Wydaje si  zatem zasadne, aby przygotowa  drug  wersj  bada , uwzgl dniaj c  zasoby 

osobiste recydywistów, jako szczególnej grupy, dla której nale a oby opracowa  strategie 

penitencjarne. Podobnie istotne jest pytanie o zasoby osobiste uwi zionych kobiet, które 

stanowi  wprawdzie niewielk  w porównaniu z m czyznami grup  skazanych, niemniej 

jednak równie  wymagaj  dostosowanych programów resocjalizacyjnych. 

Ksi ka Anetty Jaworskiej dotyka tematu zasobów osób uwi zionych — zagadnie-

nia niezwykle istotnego w kontek cie efektywnej resocjalizacji skazanych. Zasobów, na 

których — zgodnie z niejedn  koncepcj  resocjalizacji — opiera si  mo liwo  poprawy 

skazanego i rozpocz cia przez niego praworz dnego ycia. Umiej tno  diagnozy tych 
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zasobów oraz ich wzmacniania przez zaplanowane oddzia ywania jest konieczna, by móc 

doprowadzi  do rzeczywistej zmiany w postawach i funkcjonowaniu skazanych. Polecam 

t  publikacj  wszystkim pracownikom s u by wi ziennej, pracownikom s dów, kuratorom, 

wychowawcom i pracownikom socjalnym oraz studentom kierunku prawa, kryminolo-

gii, resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki spo ecznej i pedagogiki — wszystkim tym, dla 

których wiedza o zasobach klienta i mo liwych efektywnych cie kach resocjalizacji jest 

podstaw  dzia alno ci zawodowej i podejmowanych decyzji.


