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WSTĘP
Niniejsza publikacja jest ostatnim etapem projektu finansowane-

go ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej pt. „Przygotowanie do życia na wolności. Rein-

tegracja społeczna osób opuszczających zakłady karne przy wsparciu

potencjału społeczności lokalnej”. Głównym jego celem było podsumo-

wanie działań projektowych w celu rozpowszechnienia dobrych praktyk

w pracy resocjalizacyjnej. Brali w nim udział przedstawiciele wielu śro-

dowisk monitorujących działania na rzecz szeroko rozumianej resocjali-

zacji, reintegracji rodzin, społecznej readaptacji skazanych, a także inno-

wacyjnej działalności resocjalizacyjnej i readaptacyjnej skierowanej do

osób opuszczających zakłady karne. Zadania w ramach całego projektu

były realizowane przy zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu wie-

losektorowej koalicji zrzeszonej na rzecz osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym na terenie województwa lubelskiego. Jednym

z elementów projektu był program „Akademia Rodzica” mający na celu
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wsparcie i reintegrację rodzin osób pozbawionych wolności. Książka

została podzielona na trzy części.

Pierwsza część zawiera opis teoretyczny programu realizo-

wanego w 2016 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środ-

ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej.

Druga część książki porusza tematykę reintegracji rodzin uwię-

zionych jako jednego z ważniejszych elementów w procesie resocjalizacji

penitencjarnej i readaptacji społecznej. Otwiera ją artykuł autorki pro-

gramu „Akademia Rodzica” Justyny Nowickej, pt. „Parenting w percepcji

skazanych ojców jako korelat postaw rodzicielskich oraz zmian

w sytuacji życiowej rodziny spowodowanych odbywaniem kary pozba-

wienia wolności”. Autorka w artykule koncentruje się na opisie teoretycz-

nego modelu programu, który był jednym z bazowych elementów pro-

jektu. Program ten realizowano przy współpracy rodzin skazanych

mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i miał na celu inte-

grację rodzin w trakcie pobytu w więzieniu. Artykuł jest próbą przybliże-

nia specyfiki znaczenia rodzicielstwa dla osób pozbawionych wolności.

Artykuł Alicji Plucińskiej „Ojciec w życiu dziecka. Niezbędny ele-

ment czy dodatek do macierzyństwa?” podejmuje ważny temat zmian

roli ojca na przestrzeni lat. Jak podkreśla Autorka, podstawowe obo-

wiązki matki względem dziecka pozostają niezmienne, ale zmienia się

dzielenie czasu i niektórych obowiązków z ojcem. Ukazuje też wagę

obecności ojca w życiu dziecka oraz negatywne skutki jej braku.

Jolanta Zozula w opracowaniu „Uprawnienia związane z rodzi-

cielstwem przysługujące osobom odbywającym karę pozbawienia

wolności” dokonała bardzo ważnej analizy aktów prawa międzynaro-

dowego oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie regulacji dotyczą-
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cych wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami odbywającymi

karę pozbawienia wolności. Autorka przyjrzała się zarówno prawom

osób odbywających karę pozbawienia wolności do utrzymywania kon-

taktów z osobami najbliższymi jak też prawom dzieci dotyczących

życia rodzinnego.

W artykule „Analiza postaw rodzicielskich skazanych ojców i ich

potencjału psychospołecznego” Katarzyna Nawrocka prześledziła

potencjał rodzicielski skazanych ojców. Istotnym zagadnieniem poru-

szonym w artykule są postawy ojców wobec ich dzieci oraz jakość

kontaktów z potomstwem.

Monika Marczak w opracowaniu „Funkcjonowanie społeczne ko-

biet, których partnerzy odbywają karę pozbawienia wolności” przedstawi-

ła sytuacje „uwięzionych rodzin”. W artykule, na podstawie badań, została

poruszona kwestia kobiet, których partnerzy przebywają w warunkach

izolacji więziennej oraz ich społecznego funkcjonowania.

Trzecia część książki podejmuje temat potencjału i wsparcia szero-

ko rozumianej społeczności lokalnej w readaptacji społecznej. Otwiera ją

artykuł Włodzimierza Jacka Głucha pt. „Praca więźniów jako szczególny

most do reintegracji społecznej na wolności. Nowe perspektywy przez

pryzmat programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów” na

przykładzie Okręgowego inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Autor

wskazuje na najważniejsze założenia programu, przybliża wartość pracy

osób osadzonych jednocześnie podkreślając wagę i znaczenie współpracy

Służby Więziennej z podmiotami zewnętrznymi.

Andrzej Fereniec w opracowaniu „Współpraca Służby Więzien-

nej z podmiotami administracji publicznej w celu profesjonalizacji po-

mocy osobom pozbawionym wolności”, przybliża działalność Służby

Więziennej oraz zwraca uwagę na zasadność partycypacji członków
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społeczności lokalnej w kształtowaniu społecznych postaw osób po-

zbawionych wolności.

W kolejnym artykule „Zwiększanie szans skazanych na zatrud-

nienie po opuszczeniu zakładu poprzez aktywizację zawodową osób

pozbawionych wolności w trakcie odbywania kary pozbawienia wolno-

ści” Dominika Woźniak próbuje spojrzeć na aktywizację zawodową

osób pozbawionych wolności z perspektywy instytucji zaangażowa-

nych w ten proces. Przedstawia usystematyzowaną wiedzę dotyczącą

głównych praw i obowiązków osób zatrudnianych w trakcie odbywania

kary pozbawienia wolności oraz możliwość istniejącego wynagrodzenia.

Anna Zbiciak w artykule „Edukacja osób pozbawionych wolności

przez kreację artystyczną z elementami arteterapii” opisuje działania

wolontariackie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie do

wolności. Reintegracja społeczna osób opuszczających zakłady karne

przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej” oraz stara się zdefi-

niować rolę arteterapii w procesie w resocjalizacji.

W swoim opracowaniu „Wybrane programy resocjalizacji jako

przykład zaangażowania wolontariatu w proces readaptacji osób po-

zbawionych wolności” Karolina Wychowaniak opisuje idee zaangażo-

wania społecznego poprzez wolontariat w środowisku penitencjarnym.

Wskazuje na konkretne inicjatywy i programy resocjalizacji peniten-

cjarnej oraz oddziaływania o charakterze readaptacyjnym, w których

ukazuje wartość wsparcia obywatelskiego w proces resocjalizacji.

Artykuł Gabrieli Gaber „Rola społeczeństwa w resocjalizacji

i readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności” to baza dla

zwiększania wiedzy i świadomości czytelników, a także podstawa do

przemyślenia własnej postawy czy też postaw przejawianych w spo-

łeczeństwie wobec osób pozbawionych wolności. Pomoc w tych roz-
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ważaniach ma stanowić także przedstawiona perspektywa wolonta-

riusza podejmującego działania na rzecz osadzonych.

Opracowanie Kamilli Bargiel-Matusiewicz oraz Agnieszki Ewy

Łyś pt. „Wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji w ro-

dzinach dotkniętych problemem przemocy” jest zaprezentowaniem

refleksji w zakresie możliwości stosowania mediacji rodzinnych w sytuacji

stwierdzenia problemu przemocy. Autorki starały się, w oparciu o własne

doświadczenia oraz przegląd literatury, zaprezentować wnioski dotyczące

okoliczności, które można traktować jako wskazanie lub przeciwwskaza-

nie do zastosowania mediacji w przypadku tego problemu.

Całość opracowana zamyka artykuł Lilli Karwowskiej „Wsparcie

mediacyjne osób pozbawionych wolności i ich rodzin w ramach działalno-

ści Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej”. Autorka opisała własne doświad-

czenia z prowadzonych warsztatów metodycznych w jednostce peniten-

cjarnej. Za istotne uznała udzielanie kompleksowego wsparcia i pomocy.

W reintegracji osób pozbawionych wolności niezwykle ważne

jest wsparcie potencjału społeczności lokalnej – z tego względu do

powstania tej książki przyczynili się praktycy penitencjarni, pracowni-

cy instytucji pomocowych oraz pracownicy naukowi. Może ona być

przydatna w pracy każdemu, kogo działania w jakikolwiek sposób

przyczyniają się lub są związane ze społeczną readaptacją, reintegra-

cją rodzin i osób opuszczających zakłady karne. Mamy nadzieję, że

niniejsza publikacja przyczyni się do poszerzenia oferty pracy peni-

tencjarnej oraz potencjału wsparcia społecznego nie tylko w udziele-

niu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ale również wyrów-

nywania szans tych osób i tych rodzin, których historie życia zwią-

zane są z izolacją więzienną.

Monika Marczak i Katarzyna Nawrocka
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CZĘŚĆ I
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„Akademia Rodzica” – program resocjalizacji w zakresie kształtowania kompetencji
społecznych i poznawczych oraz integracji rodzin z elementami arteterapii

dla prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej

Od wielu lat w ramach szeroko rozumianej działalności resocja-

lizacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych zgodnie z Zarzą-

dzeniem 02/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej1 tworzone

i realizowane przez pracowników działów penitencjarnych i terapeu-

tycznych były autorskie programy resocjalizacyjne przygotowujące do

społecznej readaptacji osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Obecnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służ-

by Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku, prowadzi się programy re-

socjalizacji przeznaczone w szczególności dla osadzonych młodocia-

nych oraz skazanych uczestniczących w systemie programowanego

oddziaływania. Programy te pozwalają wprowadzić nową jakość do

działań penitencjarnych, są opłacalne ze względów ekonomicznych,

można nimi jednorazowo objąć większą liczbę osadzonych, ponadto

w literaturze i badaniach naukowych taka forma pracy określana jest

jako wysoce skuteczna.

1 Zarządzenie 02/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegóło-
wych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności
funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
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Od 2011 roku liczba wszystkich programów realizowanych przez

Służbę Więzienną wynosiła 3860 i z roku na rok ilość programów rosła.

W 2015 roku wynosiła 8185. W roku 2016 zauważalny jest jednak

znaczny (o 1218) spadek programów w porównaniu z rokiem poprzed-

nim. Analogicznie też zmniejszyła się liczba uczestników biorących

udział w programach. Warto podkreślić, że często jeden osadzony bie-

rze udział w dwóch lub więcej programach w ciągu jednego roku. Jeśli

porównamy liczbę uczestników z liczbą absolwentów, to dane są dosyć

optymistyczne, ponieważ jedynie niewielki odsetek osób nie kończy

rozpoczętego programu.

Tabela 1. Programy integracji rodzin realizowane w jednostkach penitencjarnych

w latach 2011–2017

Rok Suma
programów

Programy
integracji rodzin Kobiety Mężczyźni Liczba

uczestników
Liczba

absolwentów

2011 3860 131 628 3069 3697 3661

2012 5900 184 645 2766 3411 3133

2013 5799 224 479 3244 3723 3484

2014 8152 274 508 3542 4050 3815

2015 8195 265 493 3235 3728 3492

2016 6977 262 420 3162 3582 3381

2017* 3887 136 168 1421 1589 1431

* Dane do 31 października 2017. Źródło: Dane BP CZSW, opracowanie własne

Szczególna grupą działań podejmowanych w ramach progra-

mów są te z zakresu integracji rodzin. Uwięzienie jednego z członków

rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla osoby, która

przebywa w izolacji więziennej, ale również dla całego systemu rodzin-

nego. Konsekwencją uwięzienia jest znaczne ograniczenie udziału

w życiu rodzinnym, ponieważ osadzeni nie mają możliwości w sposób
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zgodny ze społecznym oczekiwaniem wywiązywać się z obowiązków

małżeńskich i rodzicielskich. Uwięzienie ojca wpływa ujemnie na emo-

cjonalny, behawioralny i społeczny rozwój dziecka oraz na pełnienie

roli rodzicielskiej i partnerskiej w wymiarze biologicznym, emocjonal-

nym i społecznym.

Od lat w warunkach izolacji więziennej tworzone i realizowane

są programy readaptacji społecznej mające na celu integrację rodzin

osób przebywających w izolacji więziennej. Na potrzeby niniejszej pu-

blikacji dokonano analizy liczby programów oraz ich uczestników.

Uzyskane dane statystyczne pozwalają stwierdzić, że liczba

programów z zakresu re-integracji rodzin stale rośnie, wyjątkiem są

lata 2013 oraz 2016, kiedy to odnotowano niewielki spadek. W przypadku

2016 roku zanotowano spadek realizacji wszystkich programów resocja-

lizacji. Porównując liczbę uczestników z liczbą absolwentów widać, że

zdecydowana większość uczestników kończy rozpoczęte działania.

Realizacja programu resocjalizacji „Akademia Rodzica”2 jest jed-

nym z etapów projektu. Od 2015 roku przeprowadzono 6 edycji tego

programu. Stanowi on odpowiedź na problemy, jakie niesie ze sobą roz-

łąka skazanych z rodzinami spowodowana odbywaniem kary pozba-

wienia wolności. Konsekwencją osadzenia jest rozluźnienie więzi z bli-

skimi, niemożność sprawowania bezpośredniej opieki wychowawczej

nad dziećmi, a dla skazanych niepewność losów związku małżeńskiego

lub partnerskiego, rodziny.

Jaka jest rola rodziny w procesie readaptacji osadzonych? Czym

jest rodzina? W często przytaczanej definicji A. Comte rodzinę określa

się jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeń-

stwo. O grupie społecznej można mówić wtedy, gdy między osobami

2 Twórczynią i realizatorką programu „Akademia Rodzica” jest mł. chor. Justyna Nowic-
ka z Aresztu Śledczego w Lublinie.
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występuje bezpośrednia więź. W odniesieniu do rodziny oddziaływanie

tych więzów jest szczególnie silne, dzięki czemu stanowi ona dyna-

miczny system wzajemnych relacji, który wpływa na kształtowanie

i rozwój poszczególnych jej członków, a także rodziny jako całości. Wy-

nika to z rodzaju interakcji zachodzących między bliskimi osobami, któ-

re odbywają się na zasadzie dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych.

Tym, co odróżnia tę grupę społeczną od pozostałych grup, to jej

cel. O ile większość grup ludzkich można scharakteryzować przez okre-

ślony cel szczegółowy, to istota rodziny tkwi w występowaniu ścisłych,

bliskich więzi oraz sile z jaką oddziałuje na niemalże wszystkie aspekty

życia człowieka. Koncepcja zachowania zasobów S. Hobfolla zakłada,

że podstawowym celem człowieka jest uzyskiwanie, utrzymywanie

i ochrona zasobów. Strata zasobów prowadzi do odczuwania stresu

oraz zaburza optymalne funkcjonowanie jednostki, z kolei podtrzymy-

wanie i uzyskiwanie nowych zasobów pozwala na indywidualne od-

działywanie na otaczającą jednostkę rzeczywistość i takie jej kształto-

wanie, by dawała optymalne zadowolenie, a tym samym umożliwiła

osiągnięcie satysfakcji życiowej. Autor wyróżnia cztery rodzaje zaso-

bów: materialne, stanu, osobiste oraz energie. Z punktu widzenia oma-

wianej problematyki najistotniejsze wydają się zasoby stanu lub inaczej

uwarunkowania, do których zaliczają się: wiek, role społeczne, stan

zdrowia, stabilność zawodową, udane małżeństwo, status rodzinny oraz

zasoby wewnętrzne/podmiotowe – zdolności, cechy osobowości, umie-

jętności interpersonalne, poczucie skuteczności, pozytywny obraz siebie.

Z przeprowadzonych badań (Niewiadomska i Chwaszcz 2010)

wynika, że to, w jakim stopniu jednostka przystosowana jest do funk-

cjonowania w warunkach izolacji zależy od tego, jak ocenia poziom

oraz zyski w zasobach wewnętrznych, takich jak umiejętność kształto-
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wania konstruktywnych relacji rodzinnych, w tym bliskości z własnymi

dziećmi, poczucie sensowności/celowości życia czy zdolności organi-

zacyjne. W przypadku osób opuszczających zakłady karne zasadnicze

znaczenie dla przystosowania się byłego więźnia do życia na wolności

mają zyski w zasobach podmiotowych oraz ilości pozyskanych zaso-

bów stanu – głownie dotyczących relacji rodzinnych i wzmocnienia

statusu zawodowego. Inni badacze jako czynniki szczególnie znaczące

dla wykształcenia się zdolności adaptacyjnych i zasobów człowieka

wyróżniają te, które swoje źródła mają w rodzaju interakcji i procesów

zachodzących w systemie rodzinnym. Wymienić tu można takie czynni-

ki jak tworzenie jasno określonych, elastycznych granic między rodziną

a środowiskiem zewnętrznym, poszczególnymi jednostkami i podsys-

temami w obrębie rodziny; wykształcenie umiejętności efektywnej ko-

munikacji interpersonalnej, pozwalającej na stymulowanie rozwoju

i konstruktywne rozwiązywanie problemów; zaspokajanie potrzeb fi-

zycznych i psychicznych, m.in. poczucia przynależności, miłości

i szacunku; tworzenie naturalnego systemu wsparcia dla rozwoju

fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego swoich człon-

ków, modelowanie światopoglądu, standardów aksjonormatywnych

i postaw społecznych. Poza wyżej wymienionymi czynnikami rodzina

jako grupa realizuje określone funkcje, które zapewniać mają trwa-

łość i ciągłość jej funkcjonowania: tworzenie odpowiedniego środo-

wiska wychowawczego, kreowania osoby oraz przekazania spuści-

zny kultury narodowej.

Dobrze funkcjonująca rodzina tworzy specyficzny układ więzi,

które decydują o kształtowaniu się odporności psychicznej u poszcze-

gólnych jej członków. Pozwala to nabyć im poczucie bezpieczeństwa

i stabilności, które stwarzają możliwość efektywnego radzenia sobie
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z pojawiającymi się w życiu problemami oraz optymalnego dostosowania

się do zmieniających się okoliczności. Dzięki kontaktowi z rodziną skazani

są w stanie podtrzymać pozytywny obraz swojej osoby, odczuwają satys-

fakcję emocjonalną, utrzymują identyfikację z rodziną, nabywają lub

utwierdzają się w przekonaniu, że są potrzebni i ważni dla innych.

Zwykle to rodzina jest jedynym łącznikiem osadzonego ze świa-

tem zewnętrznym, a ponadto jest najważniejszym oparciem dla skaza-

nych. Silna więź łącząca osadzonych z członkami rodziny ma niejedno-

krotnie zasadnicze znaczenie dla możliwości efektywnego przeprowa-

dzenia oddziaływań penitencjarnych. Przebywanie w warunkach izola-

cji, przerwanie systematycznego, częstego kontaktu z rodziną nega-

tywnie wpływa na jakość więzi i relację łączącą osadzonego z naj-

bliższymi, co doprowadzić może do wystąpienia przeszkód w reali-

zacji poszczególnych funkcji, jakie spełnia rodzina. Traktowanie jej

z perspektywy ujęcia systemowego implikuje prawdopodobieństwo

wystąpienia zmian w relacji oraz komunikacji między jego członkami,

co może wpływać negatywnie na zaspokajanie podstawowych po-

trzeb jak poczucie bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, przynależno-

ści, a tym samym skłaniać do poszukiwania alternatywnych źródeł

zaspokajania tych potrzeb, np. w podkulturze więziennej. Izolacja nie

jest jedynym czynnikiem, który sprzyjać może dezorganizacji syste-

mu rodzinnego. Wpływ na jego postępujące osłabianie może mieć

także niski stopnień świadomości osadzonych oraz funkcjonowanie

w określonej subkulturze.

Zarówno dla osadzonych jak i ich bliskich przebywanie ojca

w więzieniu to zachwianie poczucia bezpieczeństwa, pewnej home-

ostazy układu rodzinnego, jakkolwiek byłby on daleki od ideału. Zabu-

rzone relacje często mają odroczone negatywne skutki dla procesu
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readaptacji po opuszczeniu zakładu. Ujawniają się nie tylko wyalieno-

wanie skazanego z codziennych obowiązków i życia bliskich, ale też

niechęć do radzenia sobie z kumulowanymi emocjami innych osób. Nie-

zaspokajanie wzajemnych potrzeb rodzi problemy, skazany staje się

„biorcą”. Uwięzienie staje się dla większości osadzonych formą trudno-

ści, wycofania z życia rodzinnego.

Poprawne relacje rodzinne i środowiskowe jawią się jako czyn-

niki newralgicznie wspierające zerwanie z przestępstwem, mogą być

też czynnikiem motywującym do właściwego życia na wolności. Utrzy-

mywanie właściwych kontaktów z bliskimi sprzyja łatwiejszemu wej-

ściu w życie rodziny po wyjściu i ponownemu podjęciu roli rodziciel-

skiej. Jednocześnie spotkania z bliskimi umożliwiają rozwiązywanie

konfliktów rodzinnych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolno-

ści, zapobiegając zrywaniu więzi. Relacje z bliskimi mają również

ogromne znaczenie motywacyjne dla skazanych – członkowie rodziny

mają wpływ na zmianę postaw skazanego.„Priorytetowe znaczenie

w ramach relacji ze światem zewnętrznym mają strategie służące

utrzymywaniu i wzmacnianiu więzi z rodziną” (Niewiadomska

i Chwaszcz 2010). Należy zauważyć, że skazany, który ma właściwe

relacje rodzinne, jest osobą skłonną do współdziałania w procesie re-

socjalizacji, ma silną motywację do właściwego zachowania w izolacji.

W niniejszym projekcie wzięto pod uwagę również aspekt

wpływu ojca na wychowanie dzieci – jego nieobecności lub patologicz-

nego funkcjonowania w rodzinie. Sama nieobecność ojca w domu ma

negatywny wpływów na kształtowanie się osobowości dziecka. Drugim

jest patologia wzorców ojcowskich uwarunkowana kulturowo, osobo-

wościowo lub wynikająca z uzależnień. Niewątpliwie aspekt wychowa-

nia to właściwy stosunek ojca do matki dzieci, uczenie szacunku, wza-
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jemnej życzliwości i zrozumienia. Są one tym, co kształtuje pierwsze

wzorce dziecka dotyczące relacji z druga płcią. Ten aspekt będzie rów-

nież eksplorowany przez uczestników programu. W przekazywaniu

podstawowej wiedzy o wychowaniu oraz psychice dziecka jest nie tylko

wartość poznawcza, ale ważna refleksja skazanego nad rolą ojca,

w szczególności w aspekcie systemu wartości, zasad życia prezento-

wanych i deklaratywnych.

Założeniem programu jest stworzenie dysonansu poznawczego

w ocenie swego rodzicielstwa, a następnie umożliwieniu budowania

refleksji i umiejętności potrzebnych do dobrego rodzicielstwa. Stan

dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zabiegi,

mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia. Opierając się na

takim rozumieniu radzenia sobie z napięciem psychicznym, będziemy

przekazywać wiedzę dotyczącą właściwej komunikacji z dziećmi oraz

proponować udział w warsztatach dotyczących kompetencji rodziciel-

skich. W zamierzeniu ma to być nie tylko warsztat zdobywania umiejęt-

ności dla skazanych, ale również ma obudzić w nich ciekawość poznaw-

czą i indukować tendencje do autonomicznej kreacji sposobu kontaktu

dzieckiem. W ten sposób projekt zmierza do zmian poznawczych.

Aby pobudzi uczuciowość adresatów projektu i wskazać na inne

ważne aspekty rodzicielstwa proponujemy, aby skazani zostali auto-

rami listów do swoich ojców i do własnych dzieci. Listy te pomogą tak-

że uczestnikom programu „spotkać się” z własnymi ojcami lub rozstać

na zawsze. Warsztaty psychologiczne pomogą przygotować się do

szczerej rozmowy z ojcem lub sprowokują do napisania listu, choćby

tylko dla siebie. Dla tych, którzy sami są ojcami, listy staną się okazją do

refleksji na tematach charakteru relacji/więzi z potomstwem oraz za-

stanowienia się, który z tych listów mogliby otrzymać kiedyś od swoich
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dzieci. Warsztaty stanowić będą doskonałą okazję do poszerzenia wie-

dzy dla tych, którzy bardzo chcą, albo bardzo nie chcą zostać ojcami.

Następnie listy do dzieci zostaną wysłane do adresatów. W przypadku

listów do ojców ich wysłanie do adresatów będzie podyktowane decy-

zją wyłącznie uczestników programu. Forma ta jest podyktowana chę-

cią zintegrowania ojców z dziećmi, pokazania ojcom możliwej formy

kontaktu oraz modelowania właściwych postaw i wartości. Samo przy-

gotowywanie listów będzie sprzyjać umocnieniu emocjonalnemu

związku z dziećmi, myśleniu o sposobach przekazu adekwatnego dla

dzieci, skoncentruje na potrzebach dziecka, jego sposobie spostrzega-

nia świata. Przygotowywanie wraz z prowadzącymi listów do ojców

i do swoich dzieci stanie się okazją do rozmowy o rodzicu, dziecku, jego

zachowaniu, możliwościach. Osadzony będzie mógł w większym stop-

niu angażować się w problemy rodziny, także te wychowawcze. W ten

sposób będzie bliżej codzienności dziecka i jego aktualnych opiekunów.

Ponadto z uwagi na zapotrzebowanie informacyjne i koniecz-

ność pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności tkwiącym w kon-

flikcie, które zgłosiły chęć rozmowy, jako nowy element programu

wprowadzono zagadnienie dotyczące mediacji rodzinnych w celu zapo-

znania uczestników programu z taką możliwością wsparcia rodzin.

Czym są mediacje rodzinne? Są sposobem rozwiązywania konfliktów

rodzinnych przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – mediatora – która

pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie ak-

ceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych. Mediacje rodzinne

są procesem ograniczonym w czasie, w którym nacisk położony jest na

czas teraźniejszy i czas przyszły, a nie na analizowanie przeszłości, nie

są formą psychoterapii ani też poradą psychologiczną czy prawną, ale

prostym, choć zaskakująco skutecznym procesem, jeśli strony wykażą
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zaangażowanie. Dyskusje w trakcie spotkań w ramach programu pro-

wadzone będą w atmosferze prywatności, poufności i nie mają cech

sformalizowanej, sztywnej procedury. Ich celem jest ukazanie, że stro-

ny mogą wzajemnie usłyszeć swoje troski, obawy, potrzeby i interesy,

zaś mediator dba, by w rozmowach koncentrować się na problemach,

a nie na sobie nawzajem.

Mediacje rodzinne są szczególnie pomocne w sytuacji rozwodu,

separacji oraz w sytuacji porozwodowej, co zdarza się, że jest udziałem

skazanych podczas pobytu w izolacji więziennej. Rozwód i separacja

nigdy nie są łatwe i wiążą się z szeregiem problemów wymagających

uporządkowania. Jest to szczególnie trudne, gdyż rozwiązywaniu pro-

blemów często towarzyszą bardzo silne emocje utrudniające bezpo-

średnie rozmowy. Najczęściej też występuje brak wiary w możliwości

prowadzenia rzeczowych rozmów z małżonkiem (partnerem) poparty

licznymi przykładami bezskutecznych prób z przeszłości. Tak rodzi się

opór i niechęć, by rozmawiać. Pojawia się bezsilność i chęć, by oddać

rozwiązywanie spraw spornych w ręce sądu. Takie jest z reguły tło

przy rozpoczynaniu mediacji.

Zadaniem mediatora w trakcie spotkań było ukazanie parom, jak

powstrzymać można działania zmierzające do wzajemnego obwiniania

się stron, pomóc odnaleźć osobom biorącym udział w konflikcie możli-

we obszary porozumienia bez narzucania stronom rozwiązań. Realiza-

torzy programu „Akademia Rodzica” założyli, że warto ukazać skaza-

nym i ich partnerkom, że mediatorzy próbują pomóc rodzicom, aby po-

dejmowali decyzje w bardziej racjonalny, a nie emocjonalny sposób.

Mediacje mogą być także szansą dla dziecka, aby nie dostało się w sam

środek walki rodziców, oraz dla rozstających się małżonków na ustale-

nie akceptowalnych warunków rozstania, w tym finansowych. Do za-
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dań mediatora należy: ułatwianie komunikacji, pomoc w uświadamianiu

swoich praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie technik pomoc-

nych podczas rozwiązywania sporu, sprawdzanie realności propozycji,

inicjowanie i kierowanie negocjacjami.

Warto wspomnieć, że prowadzący program będą mieli za zada-

nie obserwację potrzeb uczestników, członków rodzin i dzieci oraz

zabezpieczanie edukacyjne wyżej wymienionych sygnalizowanych

potrzeb poprzez organizację zajęć dodatkowych dla partnerek życio-

wych skazanych ojców. Równolegle z działaniami programowymi bę-

dzie możliwość skorzystania z pomocy mediatora, psychologa, praw-

nika, pracownika socjalnego prze rodziny w ramach działalności

Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej przy Stowarzyszeniu Centrum

Wolontariatu w Lublinie.

Dodatkowo w programie, aby wytworzyć jeszcze silniejszą więź

ojców z dziećmi, zaproponowano skazanym nie tylko warsztaty z eks-

pertem terapii systemowej rodzin, spotkania integracji rodzin z ele-

mentami pracy psychokorekcyjnej z wychowawcami i psychologiem,

ale także warsztat z elementami arteterapii, podczas którego ojcowie –

pod okiem eksperta arteterapii – mieli okazję stworzyć dla własnego

potomstwa dzieła artystyczne w myśl upodobań najmłodszych.

Prowadzący warsztat artystyczny wyszli za założenia, że jed-

nym z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych

człowieka jest podstawowy składnik kultury, jakim jest sztuka. Do bar-

dziej interesujących definicji sztuki należy definicja sformułowana

przez W. Tatarkiewicza, według której sztuka jest odtwarzaniem rze-

czy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem,

że efekt tego odtwarzania, konstruowania czy wyrażania zdolny jest

zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Dzieło otwiera człowiekowi umysł
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i wzbogaca jego osobowość, pobudza i niepokoi, zmusza do myślenia,

działa na umysł, uczucia i wyobraźnię równocześnie, zaostrza cieka-

wość zarówno w stosunku do świata, jak i samego siebie, wymaga sa-

modzielności, krytycyzmu, wrażliwości, towarzyszy samokształceniu

i samopoznaniu człowieka.

W procesie resocjalizacji można pokusić się zatem o stwierdze-

nie, że szeroko pojęta kultura, sztuka, proces wytwarzania dzieła,

wpływać może znacząco na proces kształcenia kultury estetycznej

człowieka, wyrabianie dobrego smaku, umiejętności oceny i rozumienia

zjawisk estetycznych czyli „wychowanie do sztuki” oraz na proces

kształtowania osobowości w zakresie moralnym i intelektualnym. Wy-

chowanie przez sztukę to także inspirowanie postaw i dyspozycji twór-

czych, wyzwalanie ekspresji i wyobraźni, tak bardzo potrzebnych

współczesnemu człowiekowi. Twórczy kontakt ze sztuką, różnorod-

ność artystycznych działań, operowanie symbolicznym językiem róż-

nych dziedzin sztuki sprzyja integracji (na różnych poziomach) sfery

emocji i intuicji z intelektualnym stosunkiem do świata, myślenia obra-

zowego z myśleniem symbolicznym, logicznym.

Proces ponownej edukacji w celu optymalnego powrotu do spo-

łeczeństwa jest zazwyczaj indywidualnie i społecznie zintegrowany,

obejmuje wszystkich ludzi i każdego pojedynczego człowieka, jako „in-

strument” wychowawczy, może docierać do życiowych sytuacji coraz

większej liczby ludzi, a równocześnie obejmować swoim stymulującym

oddziaływaniem wszystkie etapy jednostkowego życia. Według K. Bę-

benkowskiej przeżywanie sztuki to proces otwarty, cenny na każdym

kolejnym etapie rozwoju człowieka, zaspakajający, a równocześnie

rozwijający wciąż nowe potrzeby. Opisując rolę i zadania stojące przed

edukacją artystyczną skazanych można powtórzyć za Bębenkowską, że



25

sztuka dostarcza człowiekowi satysfakcji estetycznej potrzebnej do

istnienia i rozwoju, a brak tej satysfakcji prowadzi do trwałych zabu-

rzeń psychicznych i staje się przyczyną nerwic. Sztuka ma za zadanie

umożliwiać konkretne widzenie rzeczywistości, wzbogaca wiedzę oso-

bistą, uczy postaw moralnych, pozwala odpocząć i zrelaksować się,

pomaga zrozumieć drugiego człowieka, pomaga poznać samego siebie,

pokłady własnej podświadomości, stanowi źródło własnych doświad-

czeń, wzbogaca człowieka. Powyższa rola tworzenia dzieła wpisuje się

poniekąd w definicję resocjalizacji. Według L. Pytki resocjalizacja to

zespół zabiegów pedagogicznych mających na celu doprowadzenie do

stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, ukształto-

wania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwaran-

tować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społe-

czeństwie, którego normy i wartości będzie respektować.

W działaniach resocjalizacyjnych zmierzamy do zmodyfikowa-

nia zachowania jednostki oraz jej cech osobowościowych uznanych za

patologiczne, szkodliwe i wadliwe na takie, które pozwolą jej żyć zgod-

nie z normami panującymi w społeczeństwie i pełniącym poprawnie

role społeczne przypisane. Metodą wykorzystaną w proponowanym

programie jest arteterapia, która przez M. Konopczyńskego została

nazwana twórczą resocjalizacją, gdy zostaje zastosowana w pracy re-

socjalizacyjnej. Metoda ta wykorzystuje teorię oraz metodologię psy-

chologii twórczości, pedagogiki twórczości, a ponadto czerpie z wielo-

wymiarowych i interakcyjnych koncepcji resocjalizacyjnych. Zmierza do

realizacji dwóch procesów: „wzbudzania rozwoju strukturalnych czyn-

ników procesów twórczych jednostek niedostosowanych społecznie,

a także zmiany ich wizerunku społecznego”. Zastosowanie metody jest

coraz bardziej popularne, szczególnie w środowiskach zakładów po-
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prawczych, schronisk, ale również zakładów karnych. Przyjmują one

różne formy: plastyczną, teatralną, muzykoterapii.

W niniejszym programie proponujemy oddziaływania mające na

celu zainicjowanie zmian u adresatów (skazanych ojców) oddziaływań

w posiadanych przez nich kompetencjach społecznych – rozumianych

jako umiejętności – warunkujących efektywność radzenia sobie w wy-

pełnianiu roli rodzicielskiej.

W zaplanowanych zajęciach współdziałanie przybiera formę

wspólnego tworzenia dzieła, wymiany narzędzi i materiałów – to naj-

prostsza i najbardziej konkretna forma tej cechy zachowania. Pracując

nad tworzeniem dzieła artystycznego dla własnych dzieci, osadzeni

często będą mieli okazję się wspierać, sugerować i podpowiadać, czyli

wzajemnie sobie pomagać. W szerszym aspekcie współdziałanie jest

rozumiane w programie jako współdziałanie „na rzecz”. Program po-

zwoli uczestnikom na poznanie innej perspektywy niż egocentryczna,

pozbawiona empatii, nie tylko w postaci osobistego zaangażowania się,

ale też i doświadczania pomocy innych (wolontariuszy). Samo tworze-

nie dzieła, rzeczy pięknych, estetycznych, budzi wrażliwość, aprobata

innych jest formą pozytywnego wzmocnienia, poprawy samooceny,

także w kontekście relacji z własnym potomstwem. Zajęcia organizo-

wane w ramach programu mogą wpłynąć na świadomość i uczucia

skazanych, samoocenę i gotowość do współdziałania na rzecz in-

nych. Tym samym zainicjują kształtowanie społecznie pożądanej

postawy rodzica, podkreślą zasady współżycia społecznego, być

może rozbudzą pozytywne zainteresowania. Ukazanie osadzonym

odmiennych zachowań, bardziej skutecznych w komunikacji z dzieć-

mi, a także bardziej oczekiwanych i pożądanych społecznie ma istot-

ne znaczenie dla ich funkcjonowania w trakcie odbywania kary po-
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zbawienia wolności, a także w rodzinie oraz w społeczeństwie

po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Równie istotną u skazanych ojców jest kwestia kształtowania

alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w trakcie odbywania

kary pozbawienia wolności oraz wpływanie na rozwój zainteresowań,

które w przyszłości mogą zaowocować lepszą jakością relacji z ich

dziećmi już poza murami jednostki.

Kolejną formą oddziaływania na skazanych jest zaproponowana

w programie „Akademia Rodzica” forma spotkań integracji rodzin, po-

dyktowana chęcią zintegrowania ojców z dziećmi, pokazania ojcom

możliwej formy kontaktu oraz modelowania właściwych postaw i war-

tości. Samo przygotowywanie spotkania przez uczestników programu

będzie sprzyjać umocnieniu emocjonalnemu związku z dziećmi, myśle-

niu o sposobach przekazu adekwatnego dla dzieci, skoncentruje na po-

trzebach dziecka, jego sposobie spostrzegania świata, natomiast spo-

tkanie stanowić będzie pole do praktycznego wykorzystania wiedzy

i umiejętności nabytych w trakcie zajęć. Spotkanie stanie się okazją do

rozmowy o rodzicu, dziecku, jego zachowaniu, możliwościach. Osadzo-

ny będzie mógł w większym stopniu angażować się w problemy rodzi-

ny, jak też i wychowawcze. W ten sposób będzie bliżej codzienności

dziecka i jego aktualnych opiekunów.

Ponadto z uwagi na zapotrzebowanie informacyjne i koniecz-

ność pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności tkwiącym w kon-

flikcie, a które zgłosiły chęć rozmowy, jako nowy element programu

wprowadzono zagadnienie dotyczące mediacji rodzinnych w celu zapo-

znania uczestników programu z taką możliwością wsparcia rodzin.

Czym są mediacje rodzinne? Mediacje są sposobem rozwiązywania

konfliktów rodzinnych przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – media-
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tora, która pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wza-

jemnie akceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych. Mediacje

rodzinne są procesem ograniczonym w czasie, w którym nacisk poło-

żony jest na czas teraźniejszy i czas przyszły, a nie na analizowanie

przeszłości, nie są formą psychoterapii ani też poradą psychologiczną

czy prawną, ale prostym, choć zaskakująco skutecznym procesem, jeśli

strony wykażą zaangażowanie. Dyskusje w trakcie spotkań w ramach

programu prowadzone będą w atmosferze prywatności, poufności i nie

mają cech sformalizowanej, sztywnej procedury. Ich celem jest ukaza-

nie, że strony mogą wzajemnie usłyszeć swoje troski, obawy, potrzeby,

interesy, zaś mediator dba, by w rozmowach koncentrować się na pro-

blemach, a nie na sobie nawzajem. Mediacje rodzinne są szczególnie

pomocne w sytuacji rozwodu, separacji oraz w sytuacji porozwodowej,

co zdarza się, że jest udziałem skazanych podczas pobytu w izolacji

więziennej. Rozwód i separacja nigdy nie są łatwe i wiążą się z szere-

giem problemów wymagających uporządkowania. Jest to szczególnie

trudne, gdyż rozwiązywaniu problemów często towarzyszą bardzo

silne emocje utrudniające bezpośrednie rozmowy. Najczęściej też wy-

stępuje brak wiary w możliwości prowadzenia rzeczowych rozmów

z małżonkiem (partnerem) poparty licznymi przykładami bezskutecz-

nych prób z przeszłości. Tak rodzi się opór i niechęć, by rozmawiać. Po-

jawia się bezsilność i chęć, by oddać rozwiązywanie spraw spornych

w ręce sądu. Takie jest z reguły tło przy rozpoczynaniu mediacji.

Zadaniem mediatora w trakcie spotkań było ukazanie parom jak

powstrzymać można działania zmierzające do wzajemnego obwiniania

się stron, pomóc odnaleźć osobom biorącym udział w konflikcie możli-

we obszary porozumienia bez narzucania stronom rozwiązań. Realiza-

torzy programu „Akademia Rodzica” założyli, że warto ukazać skaza-
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nym i ich partnerkom, że mediatorzy próbują pomóc rodzicom, aby po-

dejmowali decyzje w bardziej racjonalny, a nie emocjonalny sposób.

Mediacje mogą być także szansą dla dziecka, aby nie dostało się w sam

środek walki rodziców, oraz dla rozstających się małżonków na ustale-

nie akceptowalnych warunków rozstania, w tym finansowych. Do za-

dań mediatora należy: ułatwianie komunikacji, pomoc w uświadamianiu

swoich praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie technik pomoc-

nych podczas rozwiązywania sporu, sprawdzanie realności propozycji,

inicjowanie i kierowanie negocjacjami.

Warto wspomnieć, że prowadzący program będą mieli za zada-

nie obserwację potrzeb uczestników, członków rodzin i dzieci oraz za-

bezpieczanie edukacyjne ww. sygnalizowanych potrzeb poprzez orga-

nizację zajęć dodatkowych dla partnerek życiowych skazanych ojców.

Równolegle z działaniami programowymi będzie możliwość skorzysta-

nia z pomocy mediatora, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego

prze rodziny w ramach działalności Ośrodka Pomocy Postpenitencjar-

nej przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Dodatkowo w programie, aby wytworzyć jeszcze silniejszą więź

ojców z dziećmi, zaproponowano skazanym nie tylko warsztaty z eks-

pertem terapii systemowej rodzin, spotkania integracji rodzin z ele-

mentami pracy psychokorekcyjnej z wychowawcami i psychologiem,

ale także warsztat z elementami arteterapii, podczas którego ojcowie

pod okiem eksperta arteterapii mieli okazję stworzyć dla własnego po-

tomstwa dzieła artystyczne w myśl upodobań najmłodszych.

Prowadzący warsztat artystyczny wyszli za założenia, że jed-

nym z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych

człowieka jest podstawowy składnik kultury, jakim jest sztuka. Do bar-

dziej interesujących definicji sztuki należy definicja sformułowana
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przez W. Tatarkiewicza, według której sztuka jest odtwarzaniem rze-

czy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem,

że efekt tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania zdolny jest za-

chwycać, wzruszać lub wstrząsać. Dzieło otwiera człowiekowi umysł

i wzbogaca jego osobowość, pobudza i niepokoi, zmusza do myślenia,

działa na umysł, uczucia i wyobraźnię równocześnie, zaostrza cieka-

wość zarówno w stosunku do świata, jak i samego siebie, wymaga sa-

modzielności, krytycyzmu, wrażliwości, towarzyszy samokształceniu

i samopoznaniu człowieka. W procesie resocjalizacji można pokusić się

zatem o stwierdzenie, że szeroko pojęta kultura, sztuka, proces wytwa-

rzania dziełami wpływać może znacząco na proces kształcenia kultury

estetycznej człowieka, wyrabianie dobrego smaku, umiejętności oceny

i rozumienia zjawisk estetycznych, czyli „wychowanie do sztuki”, oraz

proces kształtowania osobowości w zakresie moralnym i intelektual-

nym. Wychowanie przez sztukę to także inspirowanie postaw i dyspo-

zycji twórczych, wyzwalanie ekspresji i wyobraźni, tak bardzo potrzeb-

nych współczesnemu człowiekowi. Twórczy kontakt ze sztuką, różno-

rodność artystycznych działań, operowanie symbolicznym językiem

różnych dziedzin sztuki sprzyja integracji (na różnych poziomach) sfery

emocji, intuicji z intelektualnym stosunkiem do świata, myślenia obra-

zowego z myśleniem symbolicznym, logicznym.

Proces ponownej edukacji w celu optymalnego powrotu do spo-

łeczeństwa jest zazwyczaj indywidualnie i społecznie zintegrowany,

obejmuje wszystkich ludzi i każdego pojedynczego człowieka, jako „in-

strument” wychowawczy, może docierać do życiowych sytuacji coraz

większej liczby ludzi, a równocześnie obejmować swoim stymulującym

oddziaływaniem wszystkie etapy jednostkowego życia. Według Bęben-

kowskiej przeżywanie sztuki to proces otwarty, cenny na każdym ko-
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lejnym etapie rozwoju człowieka, zaspakajający, a równocześnie rozwi-

jający wciąż nowe potrzeby. Opisując rolę i zadania stojące przed edu-

kacją artystyczną skazanych, można powtórzyć za Bębenkowską, że

sztuka dostarcza człowiekowi satysfakcji estetycznej potrzebnej do

istnienia i rozwoju, a brak tej satysfakcji prowadzi do trwałych zabu-

rzeń psychicznych i staje się przyczyną nerwic. Sztuka ma za zadanie

umożliwiać konkretne widzenie rzeczywistości, wzbogaca wiedzę oso-

bistą, uczy postaw moralnych, pozwala odpocząć i zrelaksować się,

pomaga zrozumieć drugiego człowieka, pomaga poznać samego siebie,

pokłady własnej podświadomości, stanowi źródło własnych doświad-

czeń, wzbogaca człowieka. Powyższa rola tworzenia dzieła wpisuje się

poniekąd w definicję resocjalizacji. Według Lesława Pytki resocjalizacja

to zespół zabiegów pedagogicznych mających na celu doprowadzenie

do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, ukształ-

towania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwa-

rantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w spo-

łeczeństwie, którego normy i wartości będzie respektować.

W działaniach resocjalizacyjnych zmierzamy do zmodyfikowa-

nia zachowania jednostki oraz jej cech osobowościowych uznanych za

patologiczne, szkodliwe i wadliwe na takie, które pozwolą jej żyć zgod-

nie z normami panującymi w społeczeństwie i pełniącym poprawnie

role społeczne przypisane. Metodą wykorzystaną w proponowanym

programie jest arteterapia, która przez prof. M. Konopczyńskego zosta-

ła nazwana twórczą resocjalizacją, gdy zostaje zastosowana w pracy

resocjalizacyjnej. Metoda ta wykorzystuje teorię oraz metodologię psy-

chologii twórczości, pedagogiki twórczości, a ponadto czerpie z wielo-

wymiarowych i interakcyjnych koncepcji resocjalizacyjnych. Zmierza do

realizacji dwóch procesów: „wzbudzania rozwoju strukturalnych czyn-
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ników procesów twórczych jednostek niedostosowanych społecznie,

a także zmiany ich wizerunku społecznego”. Zastosowanie metody jest

coraz bardziej popularne, szczególnie w środowiskach zakładów po-

prawczych, schronisk, ale również zakładów karnych. Przyjmują one

różne formy: plastyczną, teatralną, muzykoterapii.

W niniejszym programie proponujemy oddziaływania mające na

celu zainicjowanie zmian u adresatów oddziaływań (skazanych ojców)

w posiadanych przez nich kompetencjach społecznych, rozumianych

jako umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w wypeł-

nianiu roli rodzicielskiej.

W zaplanowanych zajęciach współdziałanie przybiera formę

wspólnego tworzenia dzieła, wymiany narzędzi i materiałów będące

najprostszą i konkretną formą tej cechy zachowania. Pracując nad two-

rzeniem dzieła artystycznego dla własnych dzieci, często będą mieli

okazję się wspierać, sugerować, podpowiadać, czyli wzajemnie sobie

pomagać. W szerszym aspekcie współdziałanie jest rozumiane w pro-

gramie jako współdziałanie „na rzecz”. Program pozwoli uczestnikom

na poznanie innej perspektywy niż egocentryczna, pozbawiona empatii,

nie tylko w postaci osobistego zaangażowania się, ale też i doświad-

czania pomocy innych (wolontariuszy). Samo tworzenie dzieła, rzeczy

pięknych, estetycznych, budzi wrażliwość, aprobata innych jest formą

pozytywnego wzmocnienia, poprawy samooceny, także w kontekście

relacji z własnym potomstwem. Zajęcia organizowane w ramach pro-

gramu mogą wpłynąć na świadomość i uczucia skazanych, samoocenę

i gotowość do współdziałania na rzecz innych. Tym samym zainicjują

kształtowanie społecznie pożądanej postawy rodzica, podkreślą zasa-

dy współżycia społecznego, być może rozbudzą pozytywne zaintere-

sowania. Ukazanie osadzonym odmiennych zachowań, bardziej sku-
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tecznych w komunikacji z dziećmi, a także bardziej oczekiwanych i po-

żądanych społecznie ma istotne znaczenie dla ich funkcjonowania

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także w rodzinie

oraz w społeczeństwie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Równie istotną u skazanych ojców jest kwestia kształtowania al-

ternatywnej formy spędzania czasu wolnego w trakcie odbywania kary

pozbawienia wolności oraz wpływanie na rozwój zainteresowań, które

w przyszłości mogą zaowocować lepszą jakością relacji z ich dziećmi.

Kolejną formą oddziaływania na skazanych jest zaproponowana

w programie „Akademia Rodzica” forma spotkań integracji rodzin, po-

dyktowana chęcią zintegrowania ojców z dziećmi, pokazania ojcom

możliwej formy kontaktu oraz modelowania właściwych postaw i war-

tości. Samo przygotowywanie spotkania przez uczestników programu

będzie sprzyjać umocnieniu emocjonalnemu związku z dziećmi, myśle-

niu o sposobach przekazu adekwatnego dla dzieci, skoncentruje na po-

trzebach dziecka, jego sposobie spostrzegania świata, natomiast spo-

tkanie stanowić będzie pole do praktycznego wykorzystania wiedzy

i umiejętności nabytych w trakcie zajęć. Spotkanie stanie się okazją do

rozmowy o rodzicu, dziecku, jego zachowaniu, możliwościach. Osadzo-

ny będzie mógł w większym stopniu angażować w problemy rodziny,

jak też i wychowawcze. W ten sposób będzie bliżej codzienności dziec-

ka i jego aktualnych opiekunów.

Reasumując, z zasady wprowadzane programy resocjalizacji

powinny odnosić się do rodziny jako całości i obejmować wszystkie

najbardziej znaczące dla osadzonego osoby, w tym szczególnie mał-

żonków/partnerów oraz dzieci. Programy skierowane do par mają na

celu wykształcenie umiejętności i podnoszenie poziomu kompetencji,

kluczowych dla budowania silnego i trwałego związku. Programy tzw.
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wychowania opierają się na kształtowaniu i wzmacnianiu relacji

z dziećmi. Ich celem jest wzmacnianie pozycji ojca/matki poprzez po-

szerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa, nabywanie umiejętności wy-

chowawczych, budowanie poczucia własnej skuteczności, kształtowa-

nie postawy odpowiedzialnego rodzica, także w odniesieniu do wła-

snych relacji z ojcem w przeszłości i teraźniejszości. Założeniem tego

rodzaju programów jest wprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycz-

nych warsztatów edukacyjnych sprzyjających zacieśnianiu więzi, budu-

jących poczucie zaufania, bliskości i bezpieczeństwa, dających skaza-

nym świadomość bycia potrzebnym i ważnym dla bliskich, co wiąże się

także ze zwiększeniem motywacji do pozytywnej zmiany swych po-

staw i zachowań. Ukazanie osadzonym odmiennych zachowań, bardziej

skutecznych w komunikacji z dziećmi, a także bardziej oczekiwanych

i pożądanych społecznie ma istotne znaczenie dla ich funkcjonowania

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także w rodzinie

oraz w społeczeństwie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Rów-

nie istotną u skazanych ojców jest kwestia kształtowania alternatyw-

nej formy spędzania czasu wolnego w trakcie odbywania kary pozba-

wienia wolności oraz wpływanie na rozwój zainteresowań, które

w przyszłości mogą zaowocować lepszą jakością relacji z ich dziećmi.

W celu zapewnienia skazanym uczestnikom projektu „Akademia

Rodzica” dostępu do rzetelnej i uporządkowanej wiedzy, podzielono

zajęcia na poszczególne bloki tematyczne oraz zaproszono do ich pro-

wadzenia specjalistów.

W ramach pierwszego bloku tematycznego zaplanowano spo-

tkania ze specjalistą terapii systemowej rodzin, z wychowawcą, z wy-

chowawcą i wolontariuszami z Centrum Wolontariatu w Lublinie,

z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych oraz z psychologiem.
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W ramach drugiego bloku zaplanowano spotkania z instruktorem ar-

teterapii ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, natomiast w ramach

trzeciego – spotkania integracji rodzin.

W programie brano pod uwagę przede wszystkim deficyty w za-

kresie pełnienia roli ojca oraz deficyty umiejętności prawidłowego roz-

poznawania potrzeb dziecka.

Cele ogólne programu dotyczyły pogłębienia relacji między ro-

dzicami a dziećmi, nauki umiejętności lepszego porozumiewania się

z dziećmi, refleksji nad własną postawą wychowawczą, poszerzania

umiejętności i nabywanie kompetencji, wymiany doświadczeń i kształ-

towania więzi opartych na wzajemnym szacunku, korygowania niewła-

ściwych przekonań normatywnych związanych z wychowaniem dzieci

(przemoc, agresja, alkoholizm).

Cel długofalowy zakładał wzbudzenie motywacji do wprowa-

dzania zmian w dotychczasowym stylu wychowywania dzieci w celu

zbudowania lepszych relacje z dziećmi.

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy teoretycznej to przede

wszystkim świadome ojcostwo, style wychowania i postawy rodziciel-

skie i to, jaki mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka,

strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych, dyspozycje

osobowościowe do bycia dobrym rodzicem, arteterapia jako metody

spędzania czasu z dzieckiem.

Cele szczegółowe z zakresu umiejętności to ćwiczenie umiejęt-

ności społecznych oraz komunikacji interpersonalnej niezbędnej do

budowania prawidłowych relacji z dziećmi, prawidłowego reagowania

na sygnalizowane potrzeby własnego dziecka, prawidłowej komunika-

cji z dzieckiem, umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu

spędzanego z dziećmi (arteterapia, nauka przez zabawę).
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Cele szczegółowe z zakresu kompetencji: umiejętności trafnej

oceny zachowania dzieci, predyspozycji do bycia rodzicem, umiejętno-

ści reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych, umiejętności

przewidywania konsekwencji swojego postępowania jako rodzica,

umiejętności trafnej oceny własnego doświadczenia w kontekście bycia

rodzicem, umiejętność pomocy dzieciom w pracach plastycznych.

Rekrutacja odbywa się wśród skazanych mężczyzn, w szczegól-

ności odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów peniten-

cjarnych, którzy zadeklarowali chęć rozwoju własnych umiejętności

rodzicielskich. Uwzględnieni zostaną przede wszystkim skazani posia-

dający dzieci, zarówno ci zaangażowani w kontakty z bliskimi, jak i ci,

których udziałem była przemoc skierowana na najbliższych oraz in-

strumentalne traktowanie członków rodziny, w tym dzieci. Do progra-

mu mogą także zostać zakwalifikowani skazani, którzy aktualnie nie

posiadają dzieci, ale myślą o założeniu rodziny i prawidłowym pełnie-

niu w niej swojej roli partnera, rodzica, a którzy wyrazili wolę udziału

w programie jako preludium do poszerzania wiedzy nt. umiejętności

rodzicielskich. Grupa liczy maksymalnie 12 osób. Nie ma ograniczeń

wiekowych. Skazani mają wyrazić zgodę na taką formę pracy. Wycho-

wawcy i psycholog w trakcie rekrutacji powinni wzmocnić aspekt działa-

nia w celu poprawienia istniejących i/lub przyszłych relacji rodzinnych.

W ramach rekrutacji do programu wskazane jest także zwróce-

nie uwagi na osoby skazanych ojców odbywających długoterminowe

kary pozbawienia wolności, utrzymujących kontakt z dziećmi i rodziną.

Wskazane zakwalifikowanie osadzonych, u których w diagnozie wyko-

lejenia społecznego stwierdzono niewłaściwe wzorce pełnienia ról

społecznych (w tym rodzicielskich), rozluźnione więzi rodzinne spowo-

dowane odbywaniem kary pozbawienia wolności oraz deficyty umie-
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jętności poznawczych i społecznych (skazani z art. 207, 209, 158, 178,

279, 280, 190 KK oraz ustawy o.p.n.).

Do programu mogą być kwalifikowane osoby uzależnione od

alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, aktualnie radzące

sobie bez wsparcia farmakologicznego, krytyczne wobec swego życia.

Nie kwalifikuje się do programu osób, które wykazują zaburzenia za-

chowania, a także osób, które mają problemy z właściwym funkcjo-

nowaniem grupie. Udział w programie stanowi zadanie w indywidual-

nym programie oddziaływania.

Do zadań wychowawcy działu penitencjarnego należy: weryfi-

kacja indywidualnego programu oddziaływania (komisja penitencjar-

na), rekrutacja do programu, koordynacja wszystkich spotkań w ra-

mach programu, współprowadzenie spotkania informacyjnego, sesji

wychowawczej, spotkania integracji rodzin oraz spotkania ewaluacyj-

nego, organizacja spotkań w porozumieniu z innymi prowadzącymi,

arbitralna ocena efektów pracy u osadzonych, sporządzenie notatek

osobopoznawczych przed i po zakończeniu programu, utworzenie oraz

prowadzenie grupy aktywności w systemie Noe NET, wprowadzenie

kosztów pomocy postpenitencjarnej uczestnikom zajęć w zakładce

pomoc postpenitencjarna w systemie noe.NET, sporządzenie spra-

wozdania ze zrealizowanego programu, dokumentacja zdjęciowa pro-

jektu zleconego „Akademia Rodzica”.

Do zadań specjalisty terapii systemowej rodzin należy przepro-

wadzenie spotkania w ramach sesji i arbitralna ocena efektów pracy

u osadzonych.

Do zadań instruktora arteterapii należy przeprowadzenie spo-

tkania w ramach sesji, arbitralna ocena efektów pracy u osadzonych,
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koordynacja działań w ramach projektu FIO, kontakt z opiekunem pro-

jektu z ramienia Operatora.

Do zadań wychowawcy działu penitencjarnego ds. pomocy

postpenitencjarnej należy współpraca z wychowawcami i psycholo-

giem, prowadzenie dokumentacji programów resocjalizacji w Areszcie

Śledczym Lublin w celach sprawozdawczych, koordynacja wykorzysta-

nia środków finansowych na realizacje programu.

Do zadań wychowawcy działu penitencjarnego ds. kulturalno-

oświatowych należy współpraca z wychowawcami i psychologiem,

organizacja spotkania dot. radzenia sobie ze stresem, arbitralna ocena

efektów pracy u osadzonych.

Do zadań psychologa działu penitencjarnego należy sporządze-

nie wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodo-

tacje FIO, stworzenie programu „Akademia Rodzica” według wytycz-

nych Zarz. 19/16 DGSW, rekrutacja do programu przy współpracy z wy-

chowawcami i innymi prowadzącymi, współprowadzenie spotkania

informacyjnego i spotkania ewaluacyjnego, przeprowadzenie spotkań

w ramach sesji psychologicznych, w tym treningu umiejętności rodzi-

cielskich, organizacja spotkań w ramach pozostałych sesji w porozu-

mieniu z prowadzącymi spoza jednostki oraz wolontariuszami, arbi-

tralna ocena efektów pracy u osadzonych, prowadzenie dokumentacji

projektowej na potrzeby kontroli i monitoringu ze strony Operatora

dofinansowania, przygotowanie ankiet i kwestionariuszy, redakcja

i wydruk biuletynu projektu, organizacja konferencji na zakończenie

projektu w Areszcie Śledczym w Lublinie, kontakt z mediami, sporzą-

dzanie artykułów prasowych, wywiady radiowe.

Efekty oddziaływań ocenia się na podstawie listy obecności na

zajęciach, oceny aktywności i zaangażowania skazanych w trakcie
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zajęć (realizacja zadań, wypełnianie dokumentów i ankiet, udział

w dyskusjach i rundkach). Prowadzący zajęcia będą mieli możliwość

porównania stanu wyjściowego uczestników oraz uzyskanych efek-

tów własnych działań edukacyjnych. Będzie to pomocne w sporzą-

dzaniu notatek osobopoznawczych uczestników, a uwagi i spostrze-

żenia zostaną zawarte w sprawozdaniu po zakończeniu programu

celem oceny umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Dodatkowo ankieta ewaluacyjna, dająca każdorazowo możli-

wość zaopiniowania pracy prowadzących przez skazanych-

uczestników poszczególnych sesji dydaktycznych, pozwoli na rzetelną

ocenę pracy uczestników oraz adekwatności działań edukacyjnych do

potrzeb wyodrębnionej grupy skazanych. W aktach osobopoznawczych

dokumentuje się też sposób zrealizowania zadania zawartego w Indywi-

dualnym Programie Oddziaływania (ocena poziomu realizacji programu).

Do ewaluacji wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

Kwestionariusz ankiety dla skazanych rodzin osób odbywających karę

pozbawienia wolności, Kwestionariusz ankiety dla ojców, Kwestiona-

riusz ankiety dla kadry penitencjarnej, ekspertów i wolontariuszy, Kwe-

stionariusz ankiety oceny zajęć, Kwestionariusz ankieta końcowa, Kwe-

stionariusz oczekiwań skierowany do kobiet, partnerek, matek, a także

Skala postaw rodzicielskich (M. Plopa) i Kwestionariusz dla rodziców

(M. Ziemska).

Skazani ojcowie o udziale w projekcie

Oczywiście, że warto robić takie projekty ze względu na to, że można

się dużo nauczyć jak postępować w stosunku do dziecka i jak z nim rozmawiać.

Jest to bardzo miła praca nad tym programem, chociażby przez warsztaty.

Można coś zrobić od serca dziecku, wyrazić przez to, że ktoś po tej stronie

tęskni za nim i że je kocha np. listy, własnoręcznie wykonane pomoce szkolne
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i ich przekazanie ich własnoręcznie… Jest to bardzo miłe uczucie, gdy widzi się

twarz swojego dziecka, gdy jest zadowolone, że dostało cos od taty własno-

ręcznie zrobione… Moim zdaniem powinno być więcej takich programów

z warsztatami dla osób skazanych i więcej skazanych powinno się zgłaszać

sami od siebie, może by to ich nauczyło, że nie warto siedzieć w zakładzie kar-

nym tylko przy swojej rodzinie i tym bardziej przy dzieciach. Takie jest moje

zdanie i powtórzę jeszcze raz: więcej takich programów i warsztatów, bo jest

to bardzo dobra i ucząca rzecz.

Łukasz C.

Program „Akademia Rodzica” nauczył mnie, jak rozumieć zachowa-

nie dziecka, jak podchodzić do dziecka. Jak uzyskać odpowiedzi i dojść do

celu bez nerwów. „Akademia Rodzica”, a właściwie spotkania, które się

odbywały w tutejszym AŚ, były bardzo miłe i przyjemne. Miło też było po-

bawić się z dzieckiem i porozmawiać. Dziecku też na pewno się podobało,

mogło pomalować mi twarz, pograć, poprzytulać i się powygłupiać… Moim

zdaniem dzięki temu programowi, mimo że jestem tutaj, a moja rodzina na

wolności, trochę się zbliżyliśmy. Uważam też, że takie rozmowy z psycho-

logiem są potrzebne ojcom w takich miejscach, bo trzeba nas też zrozu-

mieć, że jest nam ciężko psychicznie. Dlatego też uważam, że ten projekt

pomógł mi w psychice i powinno być więcej takich spotkań zarówno

z dziećmi, rodziną jak i psychologiem.

Piotr S.

„Akademia Rodzica” pomogła mi w polepszeniu kontaktu z moim

dzieckiem. Nauczyła mnie jak być dobrym ojcem, pomogła w rozwiązywaniu

problemów mojej córki, a także w wychowywaniu jej. Projekt oceniam na 5+,

ponieważ wcześniej nie wiedziałem, co to ojcostwo, dlatego, że jeszcze tego

naprawdę nie doświadczyłem będąc tutaj, ale po wyjściu z ZK będę dobrym

ojcem. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym projekcie udział.

Mateusz G.
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Uczęszczając na program „Akademia Rodzica” nauczyłem się zacho-

wań pozytywnych wobec dzieci jak i poznałem negatywne metody wychowa-

nia. Spotkania z panią psycholog uświadomiły mi, jak duży wpływ na wycho-

wanie dziecka mają oboje z rodziców. Poznałem zachowania jakimi powinie-

nem kierować się, wychowując moją córkę. Uświadomiłem sobie, jakie błędy

popełniłem z moją żoną w wychowywaniu naszego dziecka. Zajęcia prowa-

dzone były bardzo profesjonalnie i wydaje mi się, że powinny być wprowadzo-

ne we wszystkich ZK i AŚ. Projekty takie na pewno pomogą spojrzeć na rodzi-

nę, a szczególnie na dziecko, z innego punktu widzenia. Każdy uczestnik

uświadomi sobie, że dziecko jest równorzędnym partnerem do rozmowy,

a słuchanie i rozumienie jest podstawą wychowywania. Pragnę dodać, ze zaję-

cia plastyczno-techniczne były bardzo trafne, wszyscy bardzo fajnie się bawi-

liśmy i każdy z nas mógł zrobić coś dla dziecka. Super. Dziękuję.

Roman P.

Moim zdaniem takiego typu programy bardziej uruchamiają wyobraź-

nię jak i możliwość większego budowania relacji między tatą a dzieckiem.

W czasie tego typu spotkań można nauczyć się nowych ciekawych rzeczy,

w tym „robótek ręcznych” jak i poznać wiele nowych informacji o wychowaniu

dzieci. Ale najważniejsze jest to, że rzecz, podarunek, które otrzyma nasze

dziecko jest zrobione przez nas i każdego dnia będzie przypominać dziecku

o nas, poczytać list od taty. Spotkania z dziećmi i najbliższymi dzięki progra-

mowi są organizowane na sali w bardzo przyjemnej atmosferze, bez chaosu,

który panuje na sali ogólnej. Dzięki programowi buduje się więź między samy-

mi skazanymi, gdy patrzyłem jak wszyscy bardzo się starają i nawzajem sobie

pomagają, nie czułem w ogóle miejsca, w którym jestem, tylko uczucia wielkiej

miłości i tęsknoty za dziećmi… Na zakończenie chciałem podziękować pani

psycholog, a także paniom, które prowadziły z nami ten program. Uważam, iż

takich spotkań powinno być jak najwięcej, gdyż umacniają więzi rodzinne jak

i pobudzają bardzo wspaniałe uczucia i wartości.

Łukasz J.
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„Akademia Rodzica” pomogła mi zrozumieć i w prosty sposób pomóc

dziecku w rozwiązywaniu problemów, pomogła również w zbliżeniu się bar-

dziej z własnym dzieckiem poprzez wspólne rozmowy i zabawy.

Radosław N.

Nad czym będę pracował jako ojciec? Na pewno nad dobrym kontak-

tem z dziećmi, poświęcę im więcej czasu, a nie jak dotąd tylko praca i praca,

a z dziećmi widywałem się tylko wieczorem (nie mówiąc o tym, że siedzę

w więzieniu). Będę pracował nad tym, aby mogły na mnie liczyć w trudnym dla

nich wieku dojrzewania jak i w sytuacjach, z którymi nie będą mogły sobie po-

radzić, wspierać je jak tylko mogę, pomóc im ukończyć dobrą szkołę. Będę dla

nich jak najlepszym ojcem, który zapewni im byt i dach nad głową, żeby mogły

czuć się bezpiecznie i nie obawiać się niczego, co może je przerazić, bo prze-

cież życie nie jest takie bezpieczne i łatwe. Chciałbym móc pokazać dzieciom

jak żyć, wytłumaczyć im o co chodzi w życiu. Nakierować je na dobrą drogę,

aby nie popełniały, a przynajmniej starały się nie popełniać błędów jak kiedyś

ojciec. Będę potrzebował sam na to czasu, aby nauczyć się jak im to przekazać

i wytłumaczyć i być dla nich jednocześnie najlepszym przyjacielem i ojcem na

świecie… Dla swojego dziecka chciałbym być dobrym przyjacielem, ponieważ

bycie nim równa się z tym, że będę dobrym ojcem. Tak jak dobry przyjaciel

doradzi albo pocieszy w ciężkich chwilach, tak i ja jako dobry ojciec będę miał

dobre relacje z moim dzieckiem. Chciałbym, żeby moje dziecko mogło ze mną

porozmawiać na każdy temat i o wszystkim bez żadnego problemu i jakiego-

kolwiek wstydu… Chciałbym być dobrym ojcem dla swojej córki. Ciężko mi

jeszcze powiedzieć jakim ojcem chcę być, ponieważ jeszcze nie doświadczy-

łem roli ojca w życiu mojej córki, bo jestem tutaj, ale na pewno chciałbym speł-

niać jej marzenia, dużo rozmawiać. Chcę opiekować się, żeby miała wszystko,

co jej potrzeba i przede wszystkim żeby mi ufała, myślę, że zaufanie jest naj-

ważniejsze. Będę uczył swoją córką wszystkich nowych rzeczy, żeby dała so-

bie radę w dorosłym życiu. Myślę, że będę dobrym i kochanym ojcem.

Łukasz C.



43

Udział w projekcie pozwolił mi zauważyć osoby drugie, a nie tylko sa-

mego siebie. Uświadomił mi wielką odpowiedzialność za najbliższe mi osoby.

Doceniłem trud jak i odczuwam satysfakcję w trosce o bliskie mi osoby.

Emil S.

Program „Akademia Rodzica” daje mi możliwość poznania również

samego siebie oraz dziecka, przybliża do tego co robię źle, co robię dobrze,

czego nie robię, a co mógłbym jeszcze poprawić. Wymiana poglądów między

uczestnikami programu również jest ważna, gdyż można dowiedzieć się cze-

goś nowego od tych, którzy mają starsze dzieciaki. Pozwala mi to trochę wy-

biec w przyszłość, zrozumieć, jaki świat jeszcze jest przez nami, czyli ja i moja

córeczka i na co mogę być przygotowany, uświadamia mi jeszcze bardziej jakie

mamy kochane pociechy i czy będą małe, większe czy też samodzielne, zaw-

sze będą naszymi kochanymi dziećmi.

Rafał K.

Program nauczył mnie wielu mądrych rzeczy, które wcześniej były nie-

zauważalne, zacząłem bardziej doceniać swoją narzeczoną, słuchać jej pro-

blemów, obdarowywać ją większym wsparciem i dobrym słowem w ciężkich

chwilach zwątpienia, które często doskwierają samotnym matkom. Staram się

częściej mówić jej komplementy oraz jaki jestem z niej dumny, że daje radę za

nas dwoje przy dziecku. Wiedza na pewno będzie pomocna w moim dalszym

życiu i bardzo się cieszę, że z skorzystałem z projektu.

Mariusz
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CZĘŚĆ II

Wybrane zagadnienia reintegracji społecznej uwięzionych rodzin
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Justyna Nowicka

Areszt Śledczy w Lublinie

Parenting w percepcji skazanych ojców

jako korelat postaw rodzicielskich

oraz zmian w sytuacji życiowej rodziny

spowodowanych odbywaniem kary pozbawienia wolności

Osadzenie w zakładzie karnym powoduje rozluźnienie więzi po-

między osadzonymi a ich bliskimi, niemożność sprawowania bezpo-

średniej opieki wychowawczej nad dziećmi oraz niepewność losów

związku małżeńskiego lub partnerskiego, rodziny. Jaka jest rola rodziny

w procesie readaptacji osadzonych i czym ona jest?

W literaturze przedmiotu rodzinę określa się jako podstawową

grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo. O grupie społecz-

nej można mówić wtedy, gdy między kilkoma osobami występuje bez-

pośrednia więź. W odniesieniu do rodziny oddziaływanie tych więzów

jest szczególnie silne, dzięki czemu stanowi ona dynamiczny system

wzajemnych relacji, który wpływa na kształtowanie i rozwój poszcze-

gólnych członków, a także rodziny jako całości. Wynika to z rodzaju in-

terakcji zachodzących między bliskimi osobami, które odbywają się na
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zasadzie dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych. Tym, co odróżnia

tę grupę społeczną od pozostałych grup, to jej cel. Istota rodziny tkwi

w występowaniu ścisłych, bliskich więzi oraz sile z jaką oddziałuje na

niemalże wszystkie aspekty życia swoich członków oraz otoczenia

(Braun-Gałkowska 2008). Dzięki zdolności do utrzymania względnej

homeostazy oraz zachodzącym nieustannie procesom w obrębie rodzi-

ny wytwarza ona istotne zasoby, które znacząco przyczyniają się do

ochrony jej członków przed wystąpieniem zachowań dewiacyjnych

(Niewiadomska i Chwaszcz 2010). Koncepcja zachowania zasobów

(COR) S. Hobfolla zakłada, że podstawowym celem człowieka jest uzy-

skiwanie, utrzymywanie i ochrona zasobów. Strata zasobów prowadzi

do odczuwania stresu i zaburza optymalne funkcjonowanie jednostki,

z kolei podtrzymywanie i uzyskiwanie nowych zasobów pozwala na

indywidualne oddziaływanie na otaczającą jednostkę rzeczywistość

i takie jej kształtowanie, by dawała optymalne zadowolenie, a tym sa-

mym umożliwiła osiągnięcie satysfakcji życiowej. Spostrzeganie przez

osobę jakości kontaktów międzyludzkich determinują zróżnicowane

motywy wchodzenia w relacje z innymi oraz preferowanie określonych

zachowań społecznych. W takich właśnie kategoriach rozpatrywać

można utratę zasobów jakim jest jedność i współdziałanie rodziny

przerwane przez wykonanie kary pozbawienia wolności.

Wyniki najnowszych badań psychologicznych dowodzą, że to,

w jakim stopniu jednostka przystosowana jest do funkcjonowania

w warunkach izolacji więziennej zależy od tego, jak ocenia ona poziom

oraz zyski w zasobach wewnętrznych, takich jak umiejętność kształto-

wania konstruktywnych relacji rodzinnych, w tym bliskości z własnymi

dziećmi, poczucie sensowności/celowości życia czy zdolności organi-

zacyjne. W przypadku osób opuszczających zakłady karne, zasadnicze
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znaczenie dla przystosowania się byłego więźnia do życia na wolności

mają zyski w zasobach podmiotowych dotyczących relacji rodzinnych

i wzmocnienia statusu zawodowego.

Rodzina oddziałuje na dzieci i młodzież socjalizująco, stwarzając

warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące go. Niezależnie od tego

jak funkcjonuje – czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym mo-

ralnie, czy też przejawia cechy patologii – w każdym przypadku kształ-

tuje osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu. Istotne zna-

czenie dla wewnętrznej organizacji rodziny mają wzajemne stosunki

między małżonkami. Stosunki mąż-żona oddziałują na pozostałe sys-

temy stosunków interpersonalnych w rodzinie, dlatego zasadniczym

zagadnieniem w rodzinie jest problem integracji małżeńskiej. „Integra-

cja rodziny zawiera dwa główne aspekty: integrację celów (jednakowe

pojmowanie i uznawanie tej samej hierarchii wartości przez członków

rodziny) oraz integrację środków służących osiąganiu celów”. Szczegól-

nie znaczącymi dla wykształcenia się zdolności adaptacyjnych i zaso-

bów są te czynniki, które mają swoje źródła w rodzaju interakcji i proce-

sów zachodzących w systemie rodzinnym, a należą do nich:

1. Tworzenie jasno określonych, a zarazem elastycznych granic mię-

dzy rodziną a środowiskiem zewnętrznym, a także między poszczegól-

nymi jednostkami i podsystemami w obrębie rodziny;

2. Wykształcenie umiejętności efektywnej komunikacji interperso-

nalnej, pozwalającej na stymulowanie rozwoju i konstruktywne roz-

wiązywanie problemów;

3. Zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych, m.in. poczucia

przynależności, miłości i szacunku;

4. Tworzenie naturalnego systemu wsparcia dla rozwoju fizycznego,

psychicznego, duchowego i społecznego swoich członków;
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5. Modelowanie światopoglądu, standardów aksjonormatywnych

i postaw społecznych (Grochocimska 2000).

Rembowski określa rodzinę jako „małą i jednocześnie pierwotną

grupę o swoistej organizacji i określonym układzie ról między poszcze-

gólnymi członkami, związaną wzajemną odpowiedzialnością moralną,

świadomą własnej odrębności, mającą swe tradycje i przyzwyczajenia,

zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem”. Poza wyżej wymienio-

nymi czynnikami, rodzina jako grupa realizuje określone funkcje, które

zapewniać mają trwałość i ciągłość jej funkcjonowania, tworzenie od-

powiedniego środowiska wychowawczego, kreowania osoby oraz prze-

kazania spuścizny kultury narodowej. Dobrze funkcjonująca rodzina

tworzy specyficzny układ więzi, które decydują o kształtowaniu się od-

porności psychicznej u poszczególnych jej członków oraz konstytuujące

poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które z kolei rodzą możliwość

efektywnego radzenia sobie z pojawiającymi się w życiu problemami

oraz optymalnego dostosowania się do zmieniających się okoliczności

(Rembowski 1972).

Dzięki kontaktowi z rodziną osoby pozbawione wolności są

w stanie podtrzymać pozytywny obraz siebie, odczuwają satysfakcję

emocjonalną, utrzymują identyfikację z rodziną, nabywają lub utwier-

dzają się w przekonaniu, że są dla kogoś ważni. Zwykle to rodzina jest

jedynym łącznikiem osadzonego ze światem zewnętrznym, a ponadto

jest najważniejszym oparciem dla skazanych w trakcie pobytu w zakła-

dzie karnym. Silna więź łącząca osadzonych z członkami rodziny ma

niejednokrotnie zasadnicze znaczenie dla możliwości efektywnego

przeprowadzenia oddziaływań penitencjarnych. Przebywanie w warun-

kach izolacji, przerwanie systematycznego, częstego kontaktu z rodzi-

ną negatywnie wpływa na jakość więzi i relację łączącą osadzonego
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z najbliższymi, co prowadzić może do wystąpienia przeszkód w realiza-

cji poszczególnych funkcji jakie spełnia rodzina. Traktowanie rodziny

z perspektywy sytemu implikuje prawdopodobieństwo wystąpienia

zmian w relacji oraz komunikacji między jego członkami, co może mieć

negatywny wpływ na zaspokajanie tak podstawowych potrzeb jak po-

czucie bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, przynależności, a tym sa-

mym skłaniać do poszukiwania alternatywnych źródeł zaspokajania

tych potrzeb np. w podkulturze więziennej.

Izolacja nie jest jedynym czynnikiem, który sprzyjać może dez-

organizacji systemu rodzinnego, ponieważ na jego postępujące osła-

bianie może mieć także niski stopnień świadomości osadzonych oraz

funkcjonowanie w określonej subkulturze. Zarówno dla osadzonych jak

i ich bliskich przebywanie ojca w więzieniu jest to zachwianie poczucia

bezpieczeństwa, pewnej homeostazy układu rodzinnego, jakkolwiek

byłby on daleki od ideału. Zaburzone relacje często mają odroczone

negatywne skutki dla procesu readaptacji po opuszczeniu zakładu. Ujaw-

niają się tutaj nie tylko wyalienowanie skazanego z codziennych obowiąz-

ków, z życia bliskich, ale też niechęć do radzenia sobie z kumulowanymi

emocjami innych osób. Niezaspokajanie wzajemnych potrzeb rodzi pro-

blemy, skazany staje się wyłącznie „biorcą”. Uwięzienie staje się dla więk-

szości skazanych formą bezradności, wycofania z życia rodzinnego.

Odpowiedź penitencjarystyki polskiej na te bolączki zawiera się

w przepisach i regulaminach Służby Więziennej oraz zasadach prowa-

dzenia oddziaływań penitencjarnych, mających na celu korekcję deficy-

tów skazanych odnośnie pełnienia przez nich ról społecznych, w tym

rodzicielskich. Kadra penitencjarna w szczególności ma na uwadze

edukację skazanych w tym zakresie, pamiętając, że poprawne relacje

rodzinne i środowiskowe są jednym z głównych czynników wspierają-
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cych zerwanie z przestępstwem, mogą być też czynnikiem motywują-

cym do właściwego życia na wolności.

Relacje osób skazanych z bliskimi, w tym z dziećmi, mają priory-

tetowe znaczenie w ramach relacji ze światem zewnętrznym mają

strategie służące utrzymywaniu i wzmacnianiu więzi z rodziną oraz

wpływają mobilizująco na skazanych, a członkowie rodziny mają nie-

oceniony wpływ na korekcję zachowania oraz zmianę postaw skazane-

go. Maria Ziemska wyróżniła następujące funkcje, jakie spełniać powin-

na rodzina (Ziemska 1973).

1. Prokreacyjna – w tej funkcji rodzina postrzegana jest jako swego

rodzaju zespół osób tworzących swoisty typ społeczności. Poprzez

procesy biologiczne przyczynia się do zasilania tej społeczności przez

nowonarodzone osoby należące zarówno do mniejszej jego cząstki,

jaką jest rodzina, jak i do ogółu społeczeństwa. Dzięki procesom biolo-

gicznym w tym samym czasie następuje zasilenie grupy nowymi oso-

bami oraz zaspokojenie popędu seksualnego rodziców.

2. Produkcyjna – nowonarodzeni członkowie społeczeństwa, po do-

rośnięciu, stają się nową siłą roboczą. Posiadając różnorakie uzdolnie-

nia, dążą do ich rozwoju i tym samym do kształtowania się różnych

dziedzin gospodarki. Takie działanie daje możliwość zatrudniania no-

wych osób, a więc i zarobkowania w różnych zakładach pracy, dzięki

czemu uzyskują środki pieniężne i zapewniają sobie dogodne życie (za-

spakajanie potrzeb ekonomicznych).

3. Usługowo-opiekuńcza – zaspokaja potrzeby pojawiające się w ży-

ciu codziennym, czyli głód, pragnienie, czystość, dachu nad głową,

odzież itp., jak również dzięki niej członkowie rodziny, którzy nie potrafią

działać samodzielnie, czego przyczyną jest np. wiek, choroba, kalectwo itp.

mogą liczyć na zadbanie o nich i ich potrzeby. W prawidłowo funkcjonują-
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cej rodzinie jej członkowie powinni się czuć dobrze ze względu na zaspo-

kojenie ich wszelkich potrzeb, m.in. bytowych, opiekuńczych, troski, opieki,

bycia potrzebnym – ogólnie bycia spełnionym.

4. Socjalizacyjna – dzięki niej młode osoby poznają i uczą się postaw,

jakimi otaczają je najbliżsi. Dzieci stają się odzwierciedleniem swoich

rodziców, którzy żyją w danym społeczeństwie. Ponadto rodzice poka-

zują swoim potomkom aspekty socjalizacyjne, czyli język, wzory za-

chowania występujące w danym otoczeniu, obyczaje, zasady moralne

i kulturę. Nowi członkowie, dzięki tej funkcji, poznają zwyczaje i normy,

które obowiązują w danym społeczeństwie, czy środowisku.

5. Psychohigieniczna – zapewnia członkom rodziny odpowiedni roz-

wój psychiczny, jak również wszystkie podstawowe aspekty higienicz-

ne, czyli m.in. poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niej można poczuć się

spełnionym, a uczucie lęku i obawy przed niepowodzeniem staje się

obce. Jeśli założyciele rodziny dbają o prawidłową realizację tej funkcji,

jednocześnie przyczyniają się do budowania wysokiego poczucia war-

tości, samospełnienia czy harmonii w psychice potomka. To także funk-

cja, dzięki której następuje otwarte wyrażanie uczyć, emocji, zarówno

pozytywnych, jak i negatywnych. Instytucja rodziny pomaga społeczeń-

stwu w tworzeniu, rozkrzewianiu i zachowaniu atmosfery, która sprzyja-

łaby zdrowiu psychicznemu. Każdy członek rodziny może spełnić swoje

pragnienia w zakresie emocjonalności, a są to m.in. miłość, uznanie, sza-

cunek, przynależność etc. (Ziemska 1970).

Charakter emocjonalnego stosunku rodziców do dziecka okre-

ślamy jako postawę rodzicielską. M. Ziemska określa postawę jako

w pewnym stopniu utrwaloną, nabytą strukturę poznawczo-dążeniow-

afektywną, ukierunkowującą zachowanie się rodziców wobec dziecka.

Postawa jest postrzegana jako tendencja do zachowania się w pewien
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specyficzny sposób w stosunku do dziecka. Ta tendencja do reagowania

w określony sposób musi być w pewnym stopniu utrwalona, aby zyskać

miano postawy. Chodzi tu o względnie stały stosunek emocjonalny,

który dominuje w sposobie odnoszenia się do dziecka i myślenia o nim

(Plopa 2009). Rodzice przyczyniają się bowiem do ukształtowania okre-

ślonego obrazu własnej osoby u dziecka poprzez dostarczanie wzorów

zachowań. W określonych sytuacjach dziecko, przyjmując te wzory, na-

bywa jednocześnie określonych cech. Obraz siebie kształtuje się również

pod wpływem oczekiwań dorosłych na określone zachowania dziecka.

Każda postawa ma trzy składniki: uczuciowy, myślowy i działa-

nia. Najbardziej znaczący i charakterystyczny jest składnik uczuciowy,

on bowiem wyznacza kierunek myślenia i działania rodziców, znajduje

wyraz zarówno w wypowiedziach, jak i w zachowaniu przez swoisty

rodzaj ekspresji, która mu towarzyszy. Składnik myślowy (poznawczy)

może być natomiast wyrażony w formie poglądu na dziecko. Gdy rodzi-

ce przyjmują pewien typ postawy w stosunku do dziecka, to konse-

kwencją tego będzie spostrzeganie, ocenianie i traktowanie dziecka

w sposób specyficzny, który warunkuje dana postawa. Składniki dzia-

łania uwidoczniają się w zachowaniu rodziców w stosunku do dziecka.

Postawy rodzicielskie są plastyczne i podlegają zmianom w miarę jak

zmienia się dziecko, które przechodzi różne fazy rozwoju.

Postawy rodzicielskie mogą być właściwe, stwarzające odpo-

wiednie warunki psychospołeczne dla prawidłowego rozwoju dziecka

oraz niewłaściwe, wpływające ujemnie na kształtowanie się jego oso-

bowości (Plopa 2015). Do właściwych postaw rodzica zaliczyć można

postawę akceptacji, a akceptować dziecko to znaczy przyjąć go takim,

jakie ono jest, z jego cechami fizycznymi, usposobieniem, z jego umy-

słowymi możliwościami i łatwością osiągnięć w jednych dziedzinach,
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a ograniczeniami i trudnościami w innych. Rodzice akceptujący dziecko

dają mu do zrozumienia, że jest kochane i cenione za to, że jest, a nie za

to, co robi. Postawę taką można określić jako postawę otwartego serca,

ponieważ rodzice nie kryją miłości do dziecka ani też jej nie udają, kon-

takt z dzieckiem jest dla nich przyjemnością i daje im zadowolenie,

a dziecku zapewnia poczucie bezpieczeństwa i radość życia. Postawa

akceptacji sprzyja kształtowaniu się u dziecka zdolności do nawiązania

trwałej więzi emocjonalnej, do przywiązania oraz zdolności do wyraża-

nia uczuć. Dziecko czuje się pewnie w swoim domu rodzinnym, jest we-

sołe, miłe, usłużne i odważne.

Kolejną postawą jest współdziałanie z dzieckiem przejawiające

się w zaangażowaniu i zainteresowaniu rodziców zabawą i pracą dziec-

ka, angażowaniem dziecka w życie rodziny, zajęcia i sprawy rodziców

i domu odpowiednio do wieku i jego możliwości rozwojowych. Dziecko

ma prawo do wyrażenia swojej własnej opinii, decydowania w sprawach

bliskich mu osób, przez co czuje się potrzebne w rodzinie i wartościowe –

tak kształtuje się jego ufność do rodziców, często zwraca się do nich po

radę czy pomoc. Dziecko jest wytrwałe, zadowolone z pracy, potrafi po-

dejmować zobowiązania i troszczyć się o własność swoją i innych.

Rozumna swoboda to postawa, która polega na dawaniu dziec-

ku właściwej do jego wieku rozumnej swobody, zaspokajaniu potrzeby

samodzielności, świadomości, że rodzice mają do niego zaufanie.

W miarę rozwoju dziecko coraz bardziej uniezależnia się od rodziców

i rozbudowuje się świadoma więź psychiczna. Mimo że zakres swobody

zwiększa się wraz z wiekiem dziecka, rodzice potrafią utrzymać autory-

tet i kierować dzieckiem w takiej mierze, w jakiej jest to pożądane –

chodzi o uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przecenia-

nia i niedoceniania jego roli. Rodzice pozwalający dziecku swobodnie
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działać i dający mu do zrozumienia, że za wyniki tego działania jest ono

samo odpowiedzialne, kierują nim poprzez stosowanie różnych suge-

stii, wyjaśnianie i tłumaczenie, wspólne uzgadnianie swoich praw

i obowiązków. Dziecko przy takiej postawie rodziców wie, czego się od

niego oczekuje oraz rozumie oczekiwania dostosowane do jego moż-

liwości. Pozwala to dziecku ukształtować w sobie cechę lojalności

i solidarności w stosunku do innych członków rodziny oraz motywuje

do podejmowania wielu samodzielnych czynności bez wyłącznego

polegania na rodzicach.

Można powiedzieć, że rodzice przejawiający właściwe postawy

rodzicielskie są zdolni do obiektywnej oceny dziecka dzięki zachowaniu

odpowiedniego dystansu wobec niego, a zarazem akceptacji jego oso-

by. Otaczają swoje dziecko opieką, dostrzegają i zaspokajają jego po-

trzeby, mają duży margines cierpliwości, gotowości tłumaczenia i wyja-

śniania. Łatwo nawiązują kontakt z dzieckiem. Właściwa postawa

sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektu, aktywności, uspołecz-

nieniu i przystosowaniu szkolnemu dziecka.

Według M. Ziemskiej każdej z postaw właściwych, sprzyjających

zaspokojeniu psychicznych potrzeb dziecka, odpowiada rodzicielska

postawa przeciwna, niewłaściwa wychowawczo: akceptacji – odtrące-

nie, współdziałaniu – unikanie, rozumnej swobodzie – nadmierne

ochranianie, uznaniu praw – zbytnie wymaganie, zmuszanie, ustawicz-

ne korygowanie.

W przypadku kiedy rozważyć chcemy przejawy niewłaściwych

postaw rodzicielskich, koniecznie nadmienić należy, że podłoże ich sta-

nowi zazwyczaj nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka, bądź

nadmierna koncentracja nad nim. Tacy rodzice nie lubią dziecka i traktu-

ją go jako ciężar, jawnie okazując swoją niechęć, często nie interesują
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się dzieckiem i jego potrzebami, towarzystwem, nauką szkolną, planami

życiowymi i ambicjami, są surowi, a zdarza się, że brutalni. Niewłaściwą

unikającą postawę rodzicielską charakteryzuje ubóstwo uczuć lub

wręcz obojętność uczuciowa rodziców. Przebywanie z dzieckiem nie

stanowi dla nich przyjemności i czasem bywa odczuwane jako trudne.

Można tu mówić o ukrytej lub jawnej beztrosce posuniętej niejedno-

krotnie do braku poczucia odpowiedzialności za dziecko, ignorowania,

zaniedbywanie go pod różnymi względami, zarówno w odniesieniu do

jego potrzeb uczuciowych, jak i potrzeb w zakresie opieki nad nim, nie-

dbałość i brak konsekwencji w stawianiu wymagań i przestrzegania ich

wykonania. Zaznaczają się tu spore braki zainteresowania i współdzia-

łania z dzieckiem. Nie generalizując, należy tu wspomnieć, że środowi-

sko skazanych ojców często przejawia taką właśnie postawę, a dzieje

się tak w rodzinach charakteryzujących się ubogimi więziami emocjo-

nalnymi lub w takich, gdzie życie towarzyskie rodziców czy ich kariera

zawodowa jest ważniejsza od troski o dziecko. W kontaktach z dziećmi

rodzice zaabsorbowani własnymi sprawami są – można powiedzieć –

niezręczni, więc ograniczają się do minimum, przez co zaniedbują

dziecko. Zamiast rozmowy i zainteresowania się sprawami potomstwa,

rodzice kupują prezenty, dają pieniądze, aby upozorować wywiązanie

się z ról rodzicielskich, ale brak psychicznego oparcia w rodzicach za-

zwyczaj naraża dziecko na niebezpieczeństwa. Za przykład niech po-

służy tu sytuacja, kiedy dorastający chłopak wciągnięty w środowisko

patologii społecznej, np. narkomanów czy kryminalistów, jeśli jest nie

kontrolowany, łatwo może wpaść w tzw. złe towarzystwo czy w nałóg.

Kolejny przykład to postawa odtrącająca, jeszcze bardziej nieko-

rzystna dla dziecka niż postawa unikająca, występuje przy nadmiernym

dystansie uczuciowym i dominacji rodziców, kiedy to opieka nad dziec-
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kiem wzbudza niechęć rodziców. Dziecko jest wtedy odbierane jako cię-

żar, a opieka nad nim wzbudza niechęć rodziców, co rodzice jawnie de-

monstrują, otwarcie je krytykują, okazując negatywne uczucia wobec

dziecka i dając mu do zrozumienia, że nie jest akceptowane, wymagają

od niego żelaznej dyscypliny, bezkrytycznego podporządkowania się

wszelkim nakazom. Dziecko za najdrobniejsze przewinienia jest surowo

karane, jego potknięcia są wyolbrzymiane, a osiągnięcia często pozostają

przemilczane, niedostrzegane. Postawa ta sprzyja kształtowaniu się

agresywności, nieposłuszeństwa, kłamstwa u dziecka, często powoduje

także u dziecka zastraszenie, bezradność, trudności w przystosowaniu,

ponieważ dziecko niekochane postrzega rodziców jako jednostki wrogie

i zagrażające mu. Dzieci z takich rodzin w świetle badań przejawiają ten-

dencję do popełniania kradzieży. W takich warunkach dziecko jest nie-

szczęśliwe i nie znajduje oparcia ani pomocy w osobach najbliższych.

W przypadku kolejnej niewłaściwej postawy rodziców, którą

nazywamy nadmiernie wymagającą, mamy do czynienia z przejawem

dominacji i nadmiernym skoncentrowaniu się na dziecku, ponieważ

rodzice starają się zazwyczaj zmusić je, aby dostosowało się do wy-

tworzonego przez nich wzoru. Rodzice stawiają dziecku zbyt duże wy-

magania, nie zdając sobie sprawy, że nie jest ono w stanie im sprostać

i nie licząc się z jego indywidualnymi cechami i możliwościami, zakładają

dostosowanie się dziecka do często wysokich wymagań, poddają je presji,

aby dorównać idealnemu wzorowi. Rodzice stawiają siebie w pozycji auto-

rytetu, bez uznania praw i bez poszanowania indywidualności dziecka. M.

Ziemska podaje, że jeśli wymagania przekraczają możliwości dziecka,

wówczas zaczyna się ono cofać w swoim rozwoju i nabiera przekonania

o braku własnej wartości, odcina się od rodziców, którzy nie potrafią go

zrozumieć i pomóc w przezwyciężaniu powstających kłopotów. Niechęć
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do ojca i matki może wywołać całkowitą apatię albo agresję i bunt. Wygó-

rowane wymagania przekreślają radosne przeżywanie dzieciństwa, do-

prowadzają raczej do nadpobudliwości nerwowej, załamania, zamknięcia

się dziecka w sobie i niewiary we własne siły.

Kolejna z postaw to postawa nadmiernie chroniąca, będąca po-

dejściem bezkrytycznym do dziecka, które rodzice uważają za wzór

doskonałości i nadmiernie się na nim koncentrują, ulegając mu całkowi-

cie, tolerują i usprawiedliwiają wszelkie jego wybryki i kaprysy oraz

pozwalają mu panować nad sobą i całą rodziną. Przesadna opiekuń-

czość skłania do traktowania np. dużych już dzieci jak niezaradnych

maluchów, które trzeba wyręczać we wszystkich czynnościach, rów-

nież tych samoobsługowych. Taka postawa rodzica hamuje potrzebę

samodzielności, a dzieci takie bardzo długo są niezaradne, niezręczne,

niesamodzielne, czasem buntują się, ale bez rezultatów. Postawa nad-

miernie chroniąca utrudnia wykształcenie hamulców powstrzymują-

cych szkodliwe działania, przez co może powodować opóźnienie doj-

rzałości społecznej dziecka albo też doprowadzić je do przekonania, że

wszelkie jego wybryki będą tolerowane. Zachowania nieaprobowane

mogą też być odwetem za przykrości ponoszone od rówieśników, któ-

rzy wyśmiewają zbytnią zależność od dorosłych (Ziemska 1979).

Podsumowując za M. Ziemską, przy niewłaściwych postawach

rodziców nie może się rozwinąć realistyczna ocena samego siebie,

dziecko nie może zdobyć samowiedzy w czym jest dobre i jakie ma nie-

dostatki. Ocena realistyczna umożliwia akceptację samego siebie mimo

istniejących braków, niedostatków czy wad, co nie wyklucza korygowa-

nia ich w miarę możliwości. Są jednak pewne właściwości, których zmie-

nić nie można i trzeba się z nimi pogodzić. I to właśnie mogą ułatwić

dziecku rodzice o właściwych postawach rodzicielskich (Plopa 2008).
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Maria B. Pecyna rozumie postawę rodzicielską jako „miłość ro-

dzicielską”, czy też „emocjonalny stosunek rodziców do dziecka”, który

wywołuje u niego reakcję w postaci specyficznego zachowania się –

prawidłowego, bądź zaburzonego. Należy dodać za Rembowskim, że

„postawa rodzicielska to ustosunkowanie się rodziców (osobno matki,

osobno ojca) do dziecka i ukształtowana podczas pełnienia funkcji ro-

dzicielskich. Większość badaczy za cechę najbardziej charakterystycz-

ną dla danej postawy uważa ładunek emocjonalny. Istotne jest też to, iż

postawy rodzicielskie są plastyczne i zmieniają się w miarę, jak zmienia

się dziecko w różnych fazach swojego rozwoju”, co podkreśla M. Ziem-

ska, która dodaje też, że zmienia się także jakość i stopień dawanej

dziecku swobody i stopień kontroli. Tak więc miłość rodzicielska wyraża

się w konkretnym stanowisku wobec dziecka i w dużej mierze decyduje

o stylu wychowania, a także o skuteczności środków wychowawczych.

Elizabeth Hurlock uważa że „postawy rodziców w stosunku do

dzieci są rezultatem uczenia się” i wyróżnia ona dziewięć czynników

będących źródłem postaw rodzicielskich. Są to:

1. Pojęcie „wymarzonego dziecka”, wytworzone zanim dziecko się

urodzi – oparte na tym, jakiego dziecka rodzice pragną. Gdy dziecko

zawiedzie ich oczekiwania, są rozczarowani, co sprzyja rozwijaniu po-

stawy odrzucającej.

2. Wcześniejsze doświadczenia z uprzednich kontaktów z dziećmi.

3. Przyjęty w danym kręgu kulturowym pogląd na temat najlepszej

metody wychowawczej, który ma wpływ na postawy rodzicielskie wo-

bec dzieci i na ich traktowanie.

4. Rodzice, którym rodzicielstwo sprawia radość, którzy są szczęśli-

wi i dobrze przystosowani do małżeństwa przejawiają życzliwe posta-

wy w stosunku do swoich dzieci.



61

5. Gdy rodzice sądzą, że potrafią wypełnić swoją rolę, ich postawy są

o wiele właściwsze niż wówczas, gdy uważają, że się do tej roli nie na-

dają i czują się niepewni w roli rodzica.

6. Rodzice zadowoleni z płci, liczby i cech ich dzieci mają bardziej po-

zytywne postawy.

7. Zdolność i gotowość przystosowania się do modelu życia skon-

centrowanego na rodzinie.

8. Jeżeli rodzice chcieli mieć dziecko, aby utrzymać zachwiane mał-

żeństwo, i jeżeli to nie pomogło, postawa wobec dziecka będzie o wiele

mniej przychylna, niż gdyby pragnęli dziecka, aby zwiększyć swoje za-

dowolenie z małżeństwa.

9. To jak dzieci odnoszą się do rodziców, ma wpływ na postawy ro-

dziców (Plopa 2008).

Postawy rodzicielskie są uważane przez badaczy za czynnik, od

którego w dużej mierze zależy rozwój i przyszłość dziecka. Z pewnością

są tym czynnikiem życia rodzinnego, który daje o sobie znać najwcześniej

– nie tylko wtedy, gdy dziecko pojawi się na świecie, ale już w łonie matki.

Plopa jest zdania, że postawy rodziców wobec dzieci to „sprawa

nie tylko wiedzy, lecz pewnego rodzaju artyzmu, i że muszą być owe

postawy potraktowane indywidualnie. Intuicja, obserwacja i rozumienie

dzieci, wiedza pedagogiczna często lepiej pozwalają dostrzec istotę

wychowawczych działań w rodzinie, aniżeli korzystać z raz ustalonych

rzekomo cudownych recept na rodzinne szczęście, na unikanie konflik-

tów, na sukces wychowawczy” (Plopa 2016).

W typologii postaw rodzicielskich Plopa umiejscowił oddziały-

wania rodziców w kilku wymiarach: akceptacja, odrzucenie, autonomia,

nadmierne ochranianie, nadmierne wymaganie, niekonsekwencja. Od-

rzucenie bywa nazywane postawą odtrącającą. Dziecko jest ciężarem
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dla rodziców. „Nie odczuwa przyjemności, ciepła, satysfakcji w obco-

waniu z rodzicem. Co więcej, odbiera go jako osobę chłodną, niedo-

strzegającą jego problemów, potrzeb. Próby emocjonalnego zbliżenia

się są traktowane z dużym dystansem, wręcz negatywnie. Rodzic nie

wykazuje poszanowania dla potrzeb psychologicznych dziecka, ograni-

cza się jedynie do zaspokajania potrzeb materialnych. Problemy dziec-

ka są mu obce, nie podejmuje prób zbliżenia się do niego. Traktuje

dziecko instrumentalnie, nie dostrzega jego podmiotowości”.

Postawa akceptacji stanowi przeciwieństwo odrzucenia i jest

pomocna dziecku w jego prawidłowym rozwoju. Polega na przyjęciu

dziecka takim, jakie ono w rzeczywistości jest, zainteresowaniu dziec-

kiem oraz obdarzaniu go miłością, poznawaniu dziecka i staraniu się

zaspokoić jego potrzeby, dawaniu dziecku poczucia bezpieczeństwa”.

W przypadku złego zachowania, rodzice dają poznać, że ganią jedynie

wykroczenie, a nie dziecko jako osobę. Zgodnie z teorią M. Plopy „sto-

sunki z dzieckiem układają się na płaszczyźnie partnerskiej, obustron-

nego zaufania. Dzięki takiej postawie „dziecko jest pogodne, przyjaciel-

skie, współpracujące, a dzięki poczuciu bezpieczeństwa – odważne”.

W postawie autonomii rodzic stara się traktować swoje

dziecko jak osobę prawie dorosłą przy elastycznym i dostosowanym

do rozwojowych potrzeb dziecka zachowaniu rodzica, rozumiejąc

silną potrzebę „prywatności”. Rodzic dający autonomię dziecku wy-

raża aprobatę dla jego prób samodzielnego rozwiązywania proble-

mów, służy mu życzliwą radą, pomocą, partnerską dyskusją, a w sy-

tuacjach konfliktowych nie narzuca siłą swojego zdania, lecz daje się

przekonywać co do racji dziecka, potrafi z jego punktu widzenia spoj-

rzeć na problem. Z szacunkiem podchodzi do poglądów dziecka, na-

wet, jeśli ich w pełni nie akceptuje”.
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Inny model postawy to kiedy rodzic ma tendencję do bez-

względnego traktowania dziecka według sztywnie przyjętego przez

siebie modelu wychowania, nie toleruje krytyki i sprzeciwu ze strony

dziecka, uważa się za autorytet we wszystkich sprawach i nie rozumie

rodzących się nowych potrzeb dziecka, a w szczególności potrzeby au-

tonomii, samodzielności, współdecydowania o swoich sprawach, kiedy

rodzic perfekcjonistycznie podchodzi do oceny obowiązków i zadań

wykonywanych przez dziecko, nie licząc się z jego możliwościami.

Można tu mówić o kolejnym modelu postawy, a mianowicie nadmiernie

wymagającej. Tylko te poczynania dziecka, które są zgodne z poglądami

nadmiernie wymagającego rodzica podlegają akceptacji. Nadmierne

wymaganie powoduje ukształtowanie się takich cech osobowości, jak

„brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość, przewrażliwienie,

brak zdolności do koncentracji”. Uwidaczniają się również trudności

szkolne, a także duża podatność na frustrację. Kolejną, dość często wy-

stępującą w zachowaniu rodziców postawą jest postawa niekonse-

kwentna, powodująca zamęt w psychice dziecka z powodu zmienności

w działaniu rodzica uzależnionej od kwestii niekoniecznie mających

genezę w życiu rodzinnym. Brak stabilności w postępowaniu rodzica,

zmienność jego nastroju, samopoczucia – powodowane chociażby

sprawami osobistymi – powoduje, że dziecko dystansuje się od niego

emocjonalnie, ukrywa problemy własne i ma spore trudności w powie-

rzeniu rodzicowi własnych spraw.

Ostatnia z wyróżnionych przez M. Plopę to postawa nadmiernie

ochraniająca – występuje w przypadku, kiedy rodzic nadmiernie trosz-

czy się o dziecko, traktuje je jako osobę wymagającą ciągłej troski

i opieki. Nie potrafi uświadomić sobie faktu dorastania swojego dziecka,

potrzeby zmiany sposobu postępowania z nim. Przejawy autonomii



64

w postępowaniu dziecka są odbierane z lękiem, niepokojem. Rodzic wy-

raża przesadną troskę o przyszłość dziecka, nie wierzy, że może ono

prawidłowo funkcjonować bez jego wsparcia, pomocy, bezpośredniej

bliskości. Zarówno matka jak i ojciec słabo uświadamiają sobie, że

najczęstszym źródłem konfliktów i emocjonalnego dystansu u dziec-

ka, rodzenia się buntu, jest ich przesadne angażowanie się we

wszystkie sprawy dziecka.

Dokonując wieloaspektowej analizy przyczyn przyjmowania

konkretnych postaw przez rodziców należy wziąć pod uwagę uwarun-

kowania czynnikami wewnątrzpochodnymi, jak chociażby doświadczanie

określonych modeli wychowawczych od swoich rodziców, własne wcze-

śniejsze doświadczenia z dziećmi, poczucie kompetencji rodzicielskich

oraz gotowość i zgodność do uczestnictwa w rolach ojca czy matki, po-

wód podjęcia decyzji o poczęciu potomstwa, własna wizja oczekiwanego

dziecka i kolejność przyjścia dzieci na świat, zgodność co do liczby po-

siadanych dzieci, jakość relacji partnerskich/małżeńskich, jakość inte-

rakcji rodziców i dzieci.

Czynniki zewnątrzpochodne to liczebność rodziny, warunki czy

rodzaj relacji między rodzeństwem. Za Janiszewską można powtórzyć,

że przyjmowane postawy są mocno skorelowane z typem osobowości

rodzica i w dużej mierze zależą od obrazu własnej osoby, od obrazu

świata, systemu wartości, ogółu postaw oraz mechanizmów kontroli

i mechanizmów obronnych. Postawy są też zmienne w trakcie procesu

wychowania i uwarunkowane czynnikami takimi jak stan zdrowia

dziecka, skuteczność oddziaływań wychowawczych stosowanych

przez rodziców, stopień spełnienia oczekiwań i aspiracji rodziców

przez dzieci (Plopa 2008).
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Badanie

Poniższa prezentacja ma na celu przedstawienie analizy postaw

rodzicielskich ujętych z perspektywy ojców odbywających aktualnie

karę pozbawienia wolności i ich partnerek, aktualnie opiekujących się

ich wspólnym potomstwem w warunkach wolnościowych.

Innowacyjność analiz polega na tym, że postawy ojców i matek

ujęto we wzajemnych korelacjach dla ukazania zagadnienia z szerszej

perspektywy. Oparto się na założeniu, że postawa rodzicielska ojca

przebywającego w zakładzie karnym w sposób trafny i w miarę stały

opisuje styl wychowywania potomstwa i jest in statu fieri kompatybilna

z postawą prezentowaną przez partnerki tychże skazanych ojców, co

dawałoby większe szanse na zbudowanie trwałej koalicji partnerów

(małżonków), wzajemne porozumie w kwestii wychowywania dzieci.

Różne oddziaływania rodziców można sprowadzić do kilku wymiarów:

akceptacji, odrzucenia, nadmiernego ochraniania, nadmiernego wyma-

gania, autonomii i niekonsekwencji.

Wyniki badań własnych

Badaniom została poddana grupa skazanych ojców w wieku 23–

45 lat aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności oraz grupa

ich partnerek życiowych/matek ich dzieci w wieku 18–41 lat. Osoby ba-

dane reprezentowały populację miast i wsi z województwa lubelskiego.

Próba miała charakter reprezentatywny.

W poniższym badaniu kategorie postaw rodziców zostały przy-

jęte także jako źródło informacji na temat charakteru relacji pomiędzy

rodzicami a dziećmi, ale także pomiędzy samymi rodzicami. Zastoso-

wano badanie kwestionariuszowe – Skala postaw rodzicielskich

w opracowaniu M. Plopy (1987), wersja dla rodziców: Postawy rodzi-
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cielskie ojca i Postawy rodzicielskie matki. Uczestnicy badania: 10 ska-

zanych ojców – uczestników programu resocjalizacyjnego „Akademia

Rodzica” oraz ich 10 parterek życiowych na co dzień sprawujących opie-

kę nad ich wspólnym potomstwem, posiadających pełne prawa rodzi-

cielskie. Nie było kwestionariuszy nieprawidłowo wypełnionych.

Otrzymane wyniki surowe zostały przedstawione w tabelach,

w zestawieniach stenowych oraz procentowych, co umożliwiło wyod-

rębnienie dominujących postaw przejawianych przez poszczególnych

rodziców spośród sześciu mierzonych: akceptacja, odrzucenie, nad-

mierne ochranianie, nadmierne wymaganie, autonomia i niekonse-

kwencja.

Wykres 2. Postawy rodzicielskie matek-partnerek skazanych
(Kwestionariusz SPR – wyniki surowe)

Wykres 1. postawy rodzicielskie ojców odbywających karę pozbawienia wolności
(Kwestionariusz SPR – wyniki surowe)
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Z danych przedstawionych na wykresie 1 wynika, że w grupie

skazanych ojców postawą najbardziej dominującą okazała się postawa

akceptacja-odrzucenie, a najniższe wyniki uzyskano w skali niekonse-

kwencji.

Tabela 1. Postawy rodzicielskie ojców odbywających karę pozbawienia wolności (Kwe-

stionariusz SPR – wyniki surowe, wyniki procentowe oraz wyniki stenowe)
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O-1 50 10 27 4 42 8 12 1 45 10

O-2 49 10 12 1 37 5 15 2 44 9

O-3 48 8 24 3 43 8 16 3 47 10

O-4 47 8 36 7 34 4 24 5 30 5

O-5 46 8 24 3 34 4 12 1 29 5

O-6 49 10 26 3 42 7 13 2 39 8

O-7 50 10 32 6 45 8 11 1 37 7

O-8 42 6 23 3 37 5 16 3 40 7

O-9 32 5 29 6 32 3 29 6 30 5

O-10 50 10 24 5 41 7 15 3 22 4

463 257 387 163 363

92,60% 51,40% 77,40% 32,60% 72,60%

W egzemplifikacji przypadku matek na wykresie 2, podobnie jak

u ich partnerów odbywających karę pozbawienia wolności, także domi-

nującą okazała się postawa akceptacja-odrzucenie, średnie wyniki do-

tyczyły postawy wymagającej, niskie – skali niekonsekwencji.
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Tabela 2. Postawy rodzicielskie matek-partnerek skazanych (Kwestionariusz SPR –

wyniki surowe, wyniki procentowe oraz wyniki stenowe)
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M-1 50 10 39 8 38 4 16 2 29 3

M-2 42 6 31 6 40 6 35 7 35 6

M-3 50 10 23 4 42 7 11 2 38 7

M-4 44 7 31 6 50 10 18 3 13 2

M-5 45 7 18 2 37 5 19 4 27 4

M-6 50 10 34 6 35 4 10 1 38 7

M-7 47 8 27 5 41 6 13 2 46 9

M-8 50 10 37 7 41 7 28 6 46 10

M-9 49 9 22 3 47 9 17 3 44 8

M-
10

43 7 28 5 33 3 24 4 24 4

470 290 404 191 340

94,00% 58,00% 80,80% 38,20% 68,00%

Wykres 3. Postawy rodzicielskie ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (%)
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Z wykresu 3 wynika, że skazani ojcowie uzyskują generalnie niż-

sze wyniki w skalach postaw. Ojcowie wykazują tendencję do przeja-

wiania niższego poziomu akceptacji i autonomii w stosunku do swoich

dzieci, ale wyższego poziomu ochraniania w porównaniu z matkami.

W zakresie niekonsekwencji i wymagań stawianych dzieciom, ojcowie

także oddają pole matkom.

Wykres 4. Postawa akceptacja-odrzucenie u ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (wyniki w stenach)

Postawa akceptacji stwarzająca dziecku poczucie bezpieczeń-

stwa, jest pomocna w nauce samodzielności, pozytywnego stosunku

do siebie i kształtowania go w odniesieniu do innych ludzi, jest częściej

reprezentowana przez ojców.

Być może matki w swoim specyficznym macierzyństwie nazna-

czonym inkanceracją partnera wykazują nieco mniejszą uwagę dla po-

trzeb psychicznych dziecka, ograniczając się w dużej do zaspokajania

codziennych potrzeb fizycznych, materialnych. Nie można tu jednak

mówić o prezentowaniu przez matki postawy, która wymagałaby

znacznej korekty. Według M. Plopy odrzucenie przez matkę może pro-

wadzić u dziecka do percepcji siebie jako osoby z tendencją do zdoby-

wania aprobaty matki, gdzie matka odrzucająca może kochać warun-



70

kowo, a np. nauka, wypełnianie obowiązków, mogą być sposobami zdo-

bywania jej uznania i miłości. Postawa taka wynikać może z potrzeby

poszukiwania i potwierdzania własnej wartości poza środowiskiem

najbliższych, gdyż osoba nie miała szansy zaspokoić jej w rodzinie.

Wykres 5. Postawa wymaganie u ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (wyniki w stenach)

Wyniki dowodzą, że matki jawią się jako bardziej wymagające od

ojców, szczególnie wobec młodszych dzieci (do lat 6), częściej uważają

się za autorytet w sprawach dziecka, natomiast skazani ojcowie wydają

się bardziej wymagać od starszych dzieci (6–15lat). Można zatem zało-

żyć, że rodzice stawiający wyższe wymagania sprawiają, że ich dzieci

mają bardziej negatywną postawę wobec czasu wolnego, cechują się

znacząco większym samozaufaniem, co z kolei może oznaczać brak

zaufania do innych, lęk przed innymi, niską samoocenę, które na przy-

kład jako korelat dodatkowo bardziej odrzucającej postawy rodzica,

prowadzić mogą do chęci zdobywania aprobaty i uznania otoczenia. Im

częściej rodzice są postrzegani jako wymagający, tym częściej u dzieci

obserwuje się przywiązywanie mniejszej wagi do uczciwości w rela-

cjach z innymi. Mniej wymagający od matek skazani ojcowie mają ten-

dencję do rozpieszczania dzieci poprzez pozostawianie im nadmiernej
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swobody. Mogą tu ograniczać się do stworzenia dziecku warunków do

nauki i zabaw, zaspakajania jego potrzeb materialnych, a ich aktyw-

ność, także determinowana odbywaniem kary pozbawienia wolności,

jest przypadkowa i niekonsekwentna, także z racji konieczności podpo-

rządkowania się obowiązującym przepisom w trakcie pobytu w zakła-

dzie karnym. Interwencja w zachowanie dziecka następuje zatem tylko

w wyjątkowych przypadkach, często w sytuacji drastycznego narusze-

nia norm społecznych. Ojcowie mogą w ten sposób wychować dzieci

bardziej egocentryczne czy wykazujące trudności z przystosowaniem

w grupie rówieśniczej. Natomiast wyniki przedstawione na wykresie

6 dowodzą, że ojcowie wykazują wyższy poziom autonomii w stosunku

do swojego potomstwa. Zaobserwowano, że matki mają tendencję do

podejmowania decyzji w znacznej mierze za dzieci młodsze, co nie dzi-

wi wobec funkcji opiekunki i piastunki. Na tle wyników tej skali można

postawić hipotezę, że liberalna postawa ojców może w przyszłości

wiązać się z brakiem dążenia dziecka jako osoby dorosłej do długo-

trwałych celów własnych, co przejawiać się może, między innymi,

w trudnościach z odraczaniem gratyfikacji.

Wykres 6. Postawa autonomia u ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (wyniki w stenach)
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Wyniki w skali postawy niekonsekwencji kształtowały się na po-

ziomie przeciętnym, typowym dla polskich rodzin. Większą niekonse-

kwencją wykazały się tutaj matki.

Wykres 7. Postawa niekonsekwencja u ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (wyniki w stenach)

Wykres 8. Postawa ochranianie u ojców pozbawionych wolności

i matek-partnerek skazanych (wyniki w stenach)

W odniesieniu do postawy ochraniającej ojcowie uzyskali wyż-

sze wyniki w porównaniu z matkami, co niewątpliwie zasługuje na

szerzej zakrojoną analizę wyników, z racji chociażby zaplanowania

adekwatnych oddziaływań edukacyjnych i treningu umiejętności wy-

chowawczych przeznaczonych dla skazanych. Postawa nadmiernie

chroniąca charakteryzuje się dość infantylnym traktowaniem dziecka,

niedocenianiem jego możliwości, rozwiązywaniem za nie trudności,

utrudnianiem samodzielności. Takie zachowanie uzależnia dziecko od
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rodzica, może izolować dziecko od rówieśników, utrudniać samodziel-

ność, dawać przyzwolenie na tolerowanie złych zachowań (Całusińska

i Malinowski 2016). Powoduje opóźnienie dojrzałości społecznej, zależ-

ność dziecka od rodziców, bierność, ustępliwość, nadmierną pewność

siebie, zarozumiałość, awanturowanie się, egoizm, nadmierne wyma-

gania w stosunku do rodziców, niepewność – gdy dziecko jest samo.

Dzieci wykazujące większy egoizm to dzieci rodziców o nastawieniu

aspołecznym. Są to osoby reprezentujące bardzo ubogie cechy osobo-

wości w aspekcie etyczno-moralnym, ci „komercyjni rodzice” wychowu-

ją dzieci na „istoty aspołeczne, wyalienowane z realiów życia, które

charakteryzują się cechami egoistycznymi” (Turska i in. 2017). Idąc za tą

myślą, znajdujemy odpowiedź w sytuacji rodziców badanych, nazna-

czonych pozbawieniem wolności przez jednego z nich. Warto zatem

pomagać rodzicom prezentującym deficyty wychowawcze, aby wy-

kształtować u nich umiejętności służących do tego, aby stawali się oni

przewodnikami dla dziecka, byli oparciem i tak kierowali procesem na-

uczania dziecka, aby przekształcać informacje w wiedzę, a następnie

pomagać z niej korzystać. Hipoteza ta wymaga zapewne weryfikacji

i dalszej eksploracji.

Reasumując, skazani ojcowie w świetle badania kwestionariu-

szem SPR M. Plopy okazali się rodzicami przejawiającymi postawę

nadmiernie ochraniającą, co może świadczyć o bezkrytycznym podej-

ściu do dziecka. Zachowanie takie w oczywisty sposób tłumaczy fakt

nieprzebywania z dzieckiem na co dzień, spowodowany osadzeniem

w zakładzie karnym, a jedynie wychowywanie dzieci w rytmie udziela-

nych w myśl przepisów zezwoleń na czasowe opuszczenie więzienia

w formie przepustek. Nie dziwi zatem fakt, że „weekendowi” ojcowie,

rozwiązując za dziecko problemy, powodują u niego spadek lub brak
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aktywności i samodzielności, co z kolei rodzić może konsekwencje

w postaci opóźnionego osiągania dojrzałości emocjonalnej i społecznej,

bierność, dużą ustępliwość bądź zachowanie typu „rozpieszczone

dziecko”, brak własnej inicjatywy, a czasami także nadmierną pewność

siebie, która może rodzić postawę roszczeniową typu „mnie się należy”.

Podobnie nadmierna opieka rodzicielska przejawiająca się w prze-

sadnym poświęcaniu się dla dziecka, rozpieszczaniu go, nadmiernym

pobłażaniu lub ograniczaniu swobody generować może późniejsze

osiąganie dojrzałości i samodzielności społecznej w porównaniu

z rówieśnikami. Przesadna opiekuńczość ojców może być spowodowa-

na ich pragnieniem jak najszerszego zaznaczenia się w codzienności

dziecka oraz wynikać z chęci powrotu do charakteru relacji rodzinnych

sprzed osadzenia w zakładzie karnym, podtrzymania iluzji, że rodzina

funkcjonuje prawidłowo. Przedkładanie dobra dziecka ponad wszystko

inne oraz dawanie mu szczególnych przywilejów, pobłażanie, osłania-

nie przed ujemnymi wpływami otoczenia, zaburzać może plan wycho-

wawczy, który i tak z detalami rzadko jest możliwy do zrealizowania,

a znacznie utrudnia go izolowanie ojca z powodu pobytu w zakładzie

karnym. Na pierwszy plan zatem wysuwa się tutaj korelat osobowo-

ściowy i sytuacyjny postaw rodzicielskich. Niestety nie zdołano o te

zagadnienia rozszerzyć powyższego badania, ale zauważono, iż na

dalszą eksplorację zasługuje hipoteza, że w mniemaniu ojców odby-

wających karę pozbawienia wolności, spośród wielu czynników od-

działywujących na dziecko w jego otoczeniu społecznym, decydujące

znaczenie ma fakt akceptowania go przez rodziców, okazywana mi-

łość, pozytywna atmosfera w rodzinie lub wręcz odwrotnie, odrzu-

cenie, niechęć, nienawiść. Wydawać by się mogło, że od całościowego

ustosunkowania się ojca do dziecka, zagadnień wychowawczych, które
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kształtują się podczas realnego pełnienia funkcji rodzicielskich, czyli

tego, co definiuje się jako postawę rodzicielską, zależy jego namacalny

wpływ na wychowanie własnego potomstwa, a wychowywanie dzieci

„na odległość” i „z doskoku z zakładu karnego” powoduje jedynie wy-

biórczość używanych strategii i zachowań ojców w przypadku prezen-

towanych konkretnie postaw.

Z powyższych badań wynika także, że rezultat badania w skali

akceptacja-odrzucenie jest wysoki i na podobnym poziomie u ojców

i matek, co świadczyć może z jednej strony o akceptacji i miłości oka-

zywanej potomstwu. Znajduje się ono w centrum zainteresowania ro-

dziców, wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa, a jednocześnie w jakiś

sposób jest zaniedbane przez rodziców, ma ograniczony kontakt z oj-

cem, co w dziecku rodzić może bunt, sprzeciw, hamować może rozwój

uczuciowy oraz – za L. Kannerem – nawet prowadzić do przestępczości

(Plopa 2008).

Kolejny aspekt warty uwagi to zasadność precyzyjnego okre-

ślenia prawidłowości przebieg stadiów rozwojowych dzieci, co z góry

skazane jest na niepowodzenie przy wychowywaniu ich w obliczu od-

dzielenia więzienną kratą. Izolacja penitencjarna ojców i zaindukowanie

matek, ich pośpiech i na co dzień samotne sprawowanie opieki nad po-

tomstwem, może stać się przyczyną tego, że rodzice nie zauważą

dysfunkcji w kształtowaniu się następnych etapów rozwoju dzieci, co

utrudni w przyszłości osiągnięcie przez nich dojrzałości osobistej.

Postawy ulegają przemianom i możliwe, że etapowość kształto-

wania się postaw rodzicielskich w powiązaniu z okresami kształtowania

się poziomów społecznego funkcjonowania dzieci w mikrostrukturze

społecznej, jaką jest rodzina, jest zaburzone patologizacją relacji przez

inkancerację jednego z rodziców. Ujęcie pod kątem rozwojowym jawi
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się jako schemat prawidłowego przebiegu procesu kształtowania się

postaw rodzicielskich, ponieważ może stanowić punkt odniesienia do

szukania źródeł ukształtowanych już postaw negatywnych u rodzica.

Kara penalna jest bowiem niewątpliwie przyczyną patologizacji proce-

su kształtowania postaw rodzicielskich i zadaniem dla profesjonali-

stów po obu stronach muru więzienia jest, aby w porę potrafili wyizo-

lować u skazanych etap, w którym proces ten zaistniał, co może okazać

się istotne w procesie świadomej, zamierzonej zmiany negatywnych

postaw rodzicielskich.

Dziecko, jeżeli ma być szczęśliwe, musi mieć poczucie emocjo-

nalnego ciepła i akceptacji ze strony osób najbliższych, czyli rodziców.

Potrzeba bezpieczeństwa, czyli posiadania bezpiecznego domu, w któ-

rym człowiek jest akceptowany i znajduje oparcie jest równie ważne jak

codzienne pożywienie. Bezpiecznie czuje się dziecko przeświadczone

o miłości rodzicielskiej, dziecko kochane przez rodziców. Każde dziecko

potrzebuje od swoich rodziców dowodów prawdziwego uczucia, miło-

ści, spokoju, szczęścia. Ogólnie akceptujący stosunek do dziecka po-

zwala mu znosić niepowodzenia i zachowywać wiarę w siebie. Dla

prawidłowo przebiegającego procesu wychowania ważne jest całe

środowisko domu rodzinnego, wzbogacane przede wszystkim o otwar-

tość, entuzjazm, spontaniczność, radość. Chodzi więc o takie środowisko

rodzinne, w którym dzieci powinny czuć się kochane, a dzięki temu sta-

wać się ufne, samodzielne, by rozwijały własne myśli, uczucia, nadzieje,

działania, miały możliwość obserwacji autentycznych form zachowań.

Istotną właściwością systemu rodzinnego jest specyficzny układ ról

rodzinnych oraz związków zachodzących między nimi (Kwitok 2007).

Postawy rodzicielskie wydają się być zmienne, ewoluują i ulega-

ją modyfikacjom wraz z rozwojem dziecka, co uwidacznia się w stopniu
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dawania dziecku swobody oraz jakości form dozorowania. Postawy

pozytywne pozwalają dziecku na rozwijanie własnych możliwości, dają

poczucie szczęścia i chronią przed przyszłymi zachowaniami ryzykow-

nymi oraz zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb – bezpie-

czeństwa, akceptacji i niezależności. Natomiast te niewłaściwe pozo-

stają w ścisłym związku z występowaniem u dziecka zaburzeń i defor-

macji, zwłaszcza w sferze rozwoju emocjonalno-społecznego.

Nie istnieje idealny model wychowania – rodzice najczęściej po-

stępują dość intuicyjnie, kierując się wzorcami zaczerpniętymi od wła-

snych rodziców, znajomych lub ich zaprzeczeniami. Nieprawidłowe

postępowanie rodziców wobec dziecka najczęściej nie jest skutkiem

złej woli. Większość z nas, zostając rodzicami, pomimo tego że stara się

postępować w swym mniemaniu jak najlepiej, popełnia błędy. Wynikają

one z cech osobowości, częściowo z braku umiejętności oraz korzysta-

nia z dyskusyjnie dobranych wzorców. Dobre intencje niekoniecznie

niosą za sobą pozytywny efekt wychowawczy.

Inny problem stanowi odmienność typów postaw matki i ojca, co

jest częstym zjawiskiem w rodzinach. Aby swoistość postaw nie była

dla dziecka szkodliwa, istotne jest wzajemnie zaakceptowane i po-

szanowane postaw przez rodziców oraz wspólne obranie zamierzeń

i celów wychowawczych. To ostatnie mocno dotyczy grupy poddanej

badaniu, gdzie wspólne ustalanie sposobu wychowania potomstwa

zaburza fakt rozdzielenia rodziców więzienną kratą. Warto jak mantrę

powtarzać skazanym ojcom, że umiejętne postępowanie z dzieckiem

powinno zawierać dwa podstawowe komponenty: w sferze uczuciowej

– miłość do dziecka, poświęcanie mu czasu i uwagi, darzenie go zaufa-

niem, akceptację dla jego ograniczeń i trudności, dostrzeganie starań

i mocnych stron oraz szacunek dla jego uczuć i potrzeb, a w sferze spo-
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łeczno-moralnej – określanie norm, pokazywanie praw rządzących

światem, wyznaczanie granic, pozwalanie na poniesienie konsekwencji

własnych zachowań, egzekwowanie wymagań stawianych dziecku.

Czas pobytu w izolacji więziennej powinien być czasem na refleksję na

temat własnej postawy wobec dzieci, na budowanie świadomości tego,

jak ważną roli pełni się w ich życiu, czasem na zrewidowanie błędów

i zmianę niekorzystnych dla dziecka zachowań, wciąż pamiętając

o bezwarunkowej miłości.

Miłość rodziców jest strategicznym i zasadniczym warunkiem

prawidłowego rozwoju potomstwa. Kobieta i mężczyzna zasadniczo

odmiennie realizują się w roli rodzica i stąd biorą się różnice w konse-

kwencjach ich wpływu na osobowość dziecka. Od postawy ojca zależy

właściwe ukształtowanie potrzeby osiągnięć. Okazało się, że ojcowie,

podejmujący prace wymagające samodzielności i przedsiębiorczości,

w większym stopniu rozwijają potrzebę osiągnięć u swoich synów. Tego

typu ojcowie stwarzają w domu „kult osiągnięć”, który udziela się dzie-

ciom, przede wszystkim synom. Ojcowie zaś, którzy przejawiają mniej

samodzielności i autonomii, prezentowali skłonność do tłumienia tych

cech u swoich synów, obniżając jednocześnie ich własną potrzebę

osiągnięć (Pospiszyl 2007).

Na pewno warto w przyszłości rozważyć eksplorację obszaru

korelacji postaw rodzicielskich z wybranymi osobowościowymi kom-

petencjami, ważnymi w skutecznym funkcjonowaniu osobistym i spo-

łecznym dzieci. Generalnie w literaturze przedmiotu znaleźć można

stanowiska badaczy dotyczące większego wpływu postawy matki

w tym obszarze większe znaczenie niż postawy ojca. Dopuszczam hi-

potezę, że to. badanie przypuszczalnie może wygenerować najwięcej

istotnych związków w odniesieniu do postawy odrzucającej i ochrania-
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jącej. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań dowiodły, że spo-

sób wychowywania dziecka ma istotne – zarówno pozytywne jak i ne-

gatywne – znaczenie dla posiadania przez nie późniejszych kompeten-

cji już jako dorosłego.

Współcześni skazani ojcowie z jednej strony nieporównywalnie

częściej uczestniczą w wychowywaniu dzieci, z drugiej, między innymi

ze względu na bardzo duże zaangażowanie w życie w zakładzie kar-

nym, ich rola zmniejsza się i coraz więcej zadań wychowawczych reali-

zowanych jest jednak przez matki. Zaprezentowane wyniki badania

w pewnym stopniu potwierdziły tę obserwację. Przeprowadzona anali-

za miała na celu podkreślenie rangi zagadnienia parentingu osób po-

zbawionych wolności na arenie penitencjarnej w kontekście kierowania

oddziaływań korekcyjnych adekwatnych do deficytów, ograniczeń oraz

możliwości i potrzeb skazanych. Z psychologicznego i pedagogicznego

punktu widzenia poznanie ojcowskich postaw skazanych na drodze

empirycznych dociekań stanowi nieocenioną pomoc w kwestii rozwią-

zywania ich problemów i kierunków budowania relacji w rodzinach

naznaczonych izolacją więzienną.

Badanie, którego wyniki zaprezentowano w tym artykule, ma

więc charakter eksploracyjny, a postawione hipotezy porządkują i wy-

znaczają jedynie kierunki omówionej analizy. Uzyskane wyniki skłaniają

do dalszej zawodowej ciekawości w odniesieniu do sposobu postrze-

gania parentingu przez osoby pozbawione wolności.

Zauważono, że trudno w literaturze znaleźć dane dotyczących

kwestii udziału skazanych mężczyzn w procesie wychowywania w róż-

nych współcześnie obecnych formach życia rodzinnego, jaką jawi się

forma ojcostwa w rodzinach czasowo niepełnych, zdeterminowanych

sytuację odbywania kary pozbawienia wolności (Bartosiak 2017).
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Badania związku postaw rodzicielskich z określonymi sposo-

bami funkcjonowania najpierw dziecka, a potem dorosłego członka

społeczeństwa, mają w znacznym stopniu charakter probabilistyczny

– funkcjonowanie człowieka warunkowane jest wieloma czynnikami.

Mechanizm odkrytych związków między typem postaw rodzicielskich

ocenianych eksploracyjnie a prezentowanymi przez skazanych przekona-

niami na temat rodzicielstwa pozwolił na odkrycie pewnych różnic i zależ-

ności, które zdają się mieć znaczenie dla prawidłowego zrozumienia spe-

cyfiki i uwarunkowań zachowania się skazanych ojców w ich rodzinach.

Nie zdołano tu dokonać szerszych empirycznych ustaleń na te-

mat bezpośrednich związków między rodzajem postaw rodzicielskich

ojca przebywającego w zakładzie karnym oraz jego parterki a cechą

osobowości rodziców, stylami radzenia sobie ze stresem czy poziomem

satysfakcji z małżeństwa, chociaż uzyskane dane wskazują na istotny

związek postaw rodzicielskich moderowanych przez czynniki takie jak

wiek, wykształcenie, staż małżeński oraz wiek i liczbę dzieci.

Powyższe badania zostały przeprowadzone w Areszcie Śledczym

w Lublinie w ramach kolejnej edycji autorskiego programu resocjalizacji

„Akademia Rodzica” w ramach projektu „Przygotowanie do wolności.

Reintegracja społeczna osób opuszczających zakłady karne przy wspar-

ciu potencjału społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i miały na celu dalszą

eksplorację aspektu wpływu skazanego ojca na wychowanie dzieci –

jego nieobecności lub patologicznego funkcjonowania w rodzinie.

Potwierdzono, że sama nieobecność ojca w domu ma negatywny

wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Drugim jest patologia

wzorców ojcowskich uwarunkowana kulturowo, osobowościowo lub

wynikająca z uzależnień. Niewątpliwie dobre wychowywanie to także
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prezentowanie właściwego stosunku ojca do matki dzieci, uczenie sza-

cunku, wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Są one tym, co kształtuje

pierwsze wzorce dziecka dotyczące relacji z druga płcią.

Konkludując, autorka programu, projektu i badań własnych

zwraca uwagę na zasadność dalszego rozszerzana projektów kierowa-

nych do rodziców aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności.

W stopniowym przekazywaniu najpierw podstawowych, a potem już

znacznie bardziej zaawansowanych informacji o wychowaniu oraz psy-

chice dziecka widoczna jest nie tylko wartość poznawcza, ale ważna dla

edukatorów refleksja skazanego nad swoją rolą społeczną, w szczegól-

ności w aspekcie systemu wartości, zasad życia prezentowanych i de-

klaratywnych, mocno pisujących się w dekalog penitencjarystyki.
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Ojciec w życiu dziecka.

Niezbędny element czy dodatek do macierzyństwa?

Rola ojca wydaje się być bardzo zróżnicowanym zagadnieniem,

gdyż na przestrzeni lat zmieniała się diametralnie. Rola matki na prze-

strzeni wieków, nawet pomimo emancypacji kobiet, zmieniła się jedynie

w tym zakresie, w jakim zmienił się wpływ ojca i jego obecność w wy-

chowaniu dziecka. Podstawowe obowiązki matki względem dziecka

pozostają niezmienne, a zmienia się dzielenie czasu i niektórych obo-

wiązków z ojcem. Z perspektywy ojca zmiana jest kolosalna, gdyż od

zerowego uczestnictwa w wychowaniu dziecka w czasach historycz-

nych doszliśmy do sytuacji, w której ideałem wychowania jest parytet

rodziców. Z punktu widzenia ewolucyjnego ojcowie muszą przyswoić

wiele nowych umiejętności, zaś matki oddają część obowiązków.

Urodzenie pierwszego dziecka dla każdego człowieka jest wyda-

rzeniem krytycznym. Zaczyna się pełnić zupełnie nową rolę społeczną,

niezwykle trudną i wymagającą, do której nie da się wcześniej dobrze
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przygotować. Choć dla obojga rodziców jest to kryzys rozwojowy, to

inaczej sobie z nim radzą. Wydarzeniem krytycznym określa się takie

zdarzenie, które zaburza równowagę jednostki i wymaga od niej zasto-

sowania nowych środków. Sytuacja nowa, zazwyczaj nagła, powoduje

istotne zmiany w mechanizmach przystosowawczych i relacji człowiek

– otoczenie. Stosowane do tej pory metody przywracania równowagi

okazują się nieskuteczne. Jednak przywrócenie równowagi jest ko-

nieczne, gdyż zdarzenie jest trudne, przeciążające, często o charakterze

straty lub wyzwania. Gdy zmiany są pozytywne wydarzenie krytyczne

ma charakter rozwojowy, jeśli negatywne – patologiczny. Pojawienie

się dziecka i stanie się rodzicem bez wątpienia spełnia kryteria kryzysu,

gdyż jest silnie nacechowane emocjonalnie, związane z kluczowymi

wartościami i sferami funkcjonowania. Jednak samo wydarzenie nie jest

nacechowane na plus bądź minus, a jedynie jednostka nadaje zdarzeniu

subiektywne znaczenie pozytywne, negatywne lub ambiwalentne. Klu-

czowe są strategie, jakie osoba podejmuje, by poradzić sobie z wyda-

rzeniem (Kuryś 2010). Współczesny ojciec pełni ważną funkcję w życiu

dziecka, dlatego to, jak sobie poradzi z kryzysem i jakie role przyjmie,

jest niezwykle istotne.

Zanim jednak przybliżona zostanie rola ojca, warto przyjrzeć się

temu, jak zmieniała się ona przez stulecia.

W starożytnej Grecji do 7. roku życia dzieckiem zajmowała

się matka, po ukończeniu tego wieku przechodziło pod opiekę ojca.

W przypadku dziewczynek ograniczało się to do wyboru przyszłego

męża. Jeśli mężczyzna miał syna, zobowiązany był czuwać nad jego

rozwojem intelektualnym, między innymi przez zapewnienie mu odpo-

wiednich nauczycieli i edukacji. W antycznym Rzymie ojciec był nauczy-

cielem, autorytetem moralnym dbającym o prawidłowy rozwój dziecka.
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Jego wola była najważniejsza, także w przypadku uznania ojcostwa,

niezależnie od tego, czy występowały faktyczne więzi. Z tamtego okre-

su pochodzi określenie pater familias – ojciec sprawował władzę nad

dziećmi, żoną i niewolnikami, choć z biegiem lat rola ojca zmieniała

charakter z władczej na wychowawczą. Niezwykle silny obraz ojca jako

osoby obdarzonej władzą i pozycją widać w tradycji judeochrześcijań-

skiej (Kurcbart 2011). W Starym Testamencie Bóg Ojciec wszystkich ludzi

– przedstawiany jest, jako wszechwładny, nierzadko okrutny, karzący za

grzechy w sposób bezwzględny – choćby zatapiając ludzkość lub traktu-

jąc morderstwo syna jako próbę wiary dla Abrahama. Dzięki naukom Je-

zusa Chrystusa i powstaniu Nowego Testamentu w chrześcijańskiej Eu-

ropie obraz ojca zmienił się o 180 stopni. Bóg Ojciec jest dobry, łaskawy,

wybacza błędy i jest pełen miłosierdzia. Nie trudno dostrzec zmiany, któ-

re w związku z tym zaczęły pojawiać się wśród ludzi, wszak wpływ religii

na kształtowanie się postaw społecznych jest niepodważalny.

W średniowieczu normy i prawa narzucał kościół katolicki.

W osobie ojca skupiały się wszystkie funkcje prokreacyjne i społeczne,

wyznaczając prawa i obowiązki. Władza ojcowska była nadawana na

tej samej zasadzie co „prawo królów”, uzasadniona dogmatami wiary

o centralnym źródle boskim. Autorytet ojca nie ograniczał się jedynie do

wyznaczania przyszłych małżonków, lecz także do dbania o ciągłości

rodu. Ojciec był centrum wszystkiego – płodził, żywił, wychowywał

i zapewniał byt. Choć okres średniowiecza kojarzy się z surową miło-

ścią, to historyczne pisma i ikonografia wskazują na potrzebę dawko-

wania władzy uzasadnionej miłością i rozsądkiem. Wśród czynów wy-

jątkowo potępianych wymienia się nadmierną surowość, okrucieństwo.

Duchowni przykładali wyjątkową uwagę do działalności pedagogicznej
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na rzecz rozwijania moralnego i oświecania ojców, którzy nie wywią-

zywali się należycie z obowiązków rodzicielskich (Roche 1995).

Późniejsze czasy przyniosły rozwój szkolnictwa. Powstały szko-

ły pijarskie, jezuickie i rycerskie, czego efektem było przeniesienie obo-

wiązku nauki i wychowania z ojca na szkołę (zakonników), w której

dzieci spędzały większość swojej młodości. Przez długi czas przywilej

nauki był zarezerwowany jedynie dla szlachetnie urodzonych dzieci, co

skutkowało niewyedukowaniem innych środowisk i ciężką pracą dzieci

wiejskich (Poznański 2009). Z dostępnej literatury można wywniosko-

wać, że sylwetka ojca nie cieszyła się szczególnym zainteresowaniem

ówczesnych filozofów. Wiele źródeł opisuje ideał pedagoga, style na-

uczania czy wychowywania, jednak przez szkoły, a nie rodziny. Może to

wynikać z wspomnianego wcześniej faktu, że opieką, wychowaniem

i nauczaniem szlachty nie zajmowali się rodzice, a pierwowzory teraź-

niejszych pedagogów.

W okresie oświecenia zaczęła kształtować się pedagogika, jed-

nak skupiano się bardziej na roli nauczyciela niż ojca – niegdyś funkcje

tożsame zaczęły być pełnione przez zupełnie różne osoby.

Ten krótki rys historyczny pozwoli trochę lepiej zrozumieć,

dlaczego współcześnie ojcostwo jest tak bardzo zróżnicowanym

terminem. Jego znaczenie, a więc i pełnione przez ojców role, są bar-

dzo zależne od społeczeństwa.

W tradycyjnych kulturach role w rodzinie podzielone są w spo-

sób prosty. Kobieta jest matką, mężczyzna ojcem, a ich obowiązki dzielą

się na „kobiece” i „męskie”. Od kilku dekad patriarchalny wzorzec rodzi-

ny ulega zmianie, a granice pomiędzy rolami zacierają się. Ojciec nie jest

już jedynym żywicielem rodziny, a kimś, kto powinien aktywnie uczest-

niczyć w życiu wszystkich jej członków (Marcinkowski, Kaczmarek
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2008). W zachodnich krajach wysokorozwiniętych, w których rzeczywi-

stość jest złożona i mniej określona przez normy religijne, struktury

rodziny są bardziej plastyczne niż na przykład w kulturach tradycyj-

nych. W samej Europie występują znaczące różnice pomiędzy choćby

krajami skandynawskimi i południowymi czy środkowowschodnimi.

W podejściu skandynawskim i amerykańskim przy definiowaniu roli

ojca kluczowa nie jest męska władza, lecz sama struktura rodziny,

w której mężczyzna spełnia rolę ojca. Wymiary ojcostwa definiuje po-

zycja w rodzinie i kontakty z dziećmi. W tym podejściu wyróżnia się

4 typy ojcostwa: biologiczne, prawnie uznane, społeczne, psycholo-

giczne. Pierwsze dwa nie wymagają definiowania, jednak warto zwrócić

uwagę na rozróżnienie pomiędzy ojcostwem społecznym a psycholo-

gicznym. Ojcostwo społeczne ma miejsce wtedy, kiedy mężczyzna

przebywa codziennie z dzieckiem, niezależnie czy jest jego biologicz-

nym rodzicem. Natomiast ojcostwo psychologiczne to silny relacja po-

między dzieckiem i mężczyzną, bez względu na to czy mieszkają razem

czy nie (Koroneou 2007). W innych źródłach wyróżnia się 6 podstawo-

wych aspektów ojcostwa: biologiczne – pokrewieństwo, psychiczne

i duchowe – świadome i samodzielna nauka roli ojca, wychowawcze

– kształtowanie postaw społecznych, moralne – autorytet, który

przekazuje cele i wartości, dojrzałe – wzór dystansu i bliskości, toż-

samościowe – utożsamianie się z rolą ojca (Bieńko 2008).

Ojciec w rodzinie pełni szereg ról związanych z funkcjonowa-

niem rodziny. W bardziej konserwatywnych źródłach podział skupia się

na roli ojca jako osoby, która nakazuje, kontroluje, rządzi, a mniej na

udziale w życiu rodzinnym i więzi emocjonalnej, przykładem czego mo-

że być poniższa klasyfikacja, zgodnie z którą ojciec może pełnić rolę:

rodziciela, opiekuna, wychowawcy, żywiciela i współprowadzącego
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gospodarstwo domowe, władcy i decydenta, kontrolera, osoby określają-

cej pozycję członków rodziny, autorytetu i przyjaciela, przekaziciela wiary

oraz przekaziciela kultury, organizatora czasu wolnego (Gębka 2010).

Niezależnie do jakiej typologii się sięgnie, każda ukazuje, że oj-

costwo to nie tylko więź biologiczna. Zwraca się uwagę na bliskie kon-

takty z dzieckiem, kształtowanie jego charakteru, bycie autorytetem.

Choć zakres obowiązków ojca i jego rola zmieniały się na przestrzeni

lat, to jednak konieczność (jakiegokolwiek) uczestnictwa ojca w proce-

sie wychowania wydawały się oczywiste. Dopiero ostatnio zauważa się

inny problem – potrzebę kształtowania świadomego ojcostwa i samej

chęci bycia ojcem.

Zarówno w społeczeństwie jak i w massmediach istnieje niedobór

pozytywnych wzorców nowoczesnego ojcostwa. Wciąż niewiele jest ba-

dań naukowych potwierdzających wagę świadomego i zaangażowanego

ojcostwa. Ojciec jest przewodnikiem, zwłaszcza dla dzieci młodszych

i tych dorastających. Stara się wprowadzić małego człowieka w otaczający

go świat, nauczyć walczyć z przeciwnościami losu i podejmować dobre

decyzje. Jest doradcą w wyborze partnera życiowego czy zawodu. Bliskie

więzi pozytywnie wpływają na samoocenę dziecka, poziom empatii, ambi-

cje i wyniki szkolne. Im dziecko starsze, tym ważniejszą figurą jest ojciec,

aż do momentu założenia przez nie własnej rodziny, w której potem lepiej

pełnią role rodzicielskie niż dzieci wychowujące się bez ojców. Obecność

ojca w dzieciństwie i okresie dojrzewania sprawia, że w dorosłym życiu są

bardziej zrównoważone emocjonalnie i mają większe poczucie bezpie-

czeństwa (Marcinkowski, Kaczmarek 2008). Wpływ ojca na dziecko nie jest

tak prosty jak wydawało się to przez lata. Obecność ojca i jego kontakty

z dzieckiem wpływają na cały proces dojrzenia – umysłowe, emocjonalne,

moralne i seksualne.
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Pospiszyl (2007) wskazuje jeszcze jeden bardzo ważny aspekt

rodzicielstwa. Bycie ojczymem, czyli poniekąd rodzicem zastępczym.

Jest to wyjątkowo trudna rola, choć mniej nacechowana negatywnie niż

rola macochy. W proces stawania się ojczymem zaangażowany jest

mężczyzna, dziecko i jego matka. Przyjmuje się, że istnieją 3 główne

strategie stawania się ojczymem:

1. Prawdziwy rodzic – traktowanie pasierbów jak swoich dzieci, jed-

nocześnie nadmiernie wymagając od nich lojalności;

2. Drugi rodzic – mniejsze zaangażowanie i dystans do pasierbów;

3. Nierodzic – stosunki przyjacielskie, matka jest jedynym rodzicem.

Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że niemalże

wszystkie badania wskazują, że rodzina zrekonstruowana jest lepszym

rozwiązaniem niż rodzina niepełna. Dzięki obecności ojczyma rodzina

się reintegruje, a dziecko ma zapewnione lepsze warunki do rozwoju.

Oprócz norm kulturowych problem ojcostwa regulowany jest

także, a może i przede wszystkim, przez normy prawne. Słowo problem

zostało użyte celowo, gdyż w Kodeksie opiekuńczym i rodzinnym roz-

dział o ojcostwie zajmuje prawie 6 stron i obejmuje zagadnienia ustala-

nia i zaprzeczania ojcostwa. Dla porównania, artykułów o macierzyń-

stwie jest zaledwie na 1,5 strony. Wiadomym jest, że łatwiej jest ustalić

biologiczną matkę niż ojca, gdyż:

Art. 619 Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.

Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa

albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, do-

mniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie

stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orze-

czenia separacji.
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§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania

lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego

małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Do-

mniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się

w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą

wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek po-

wództwa o zaprzeczenie ojcostwa. (Ustawa z dn. 25.02.1964 Kodeks

rodzinny i opiekuńczy).

O ile dotąd różnica objętościowa w paragrafach jest logiczna,

tak, gdy przeanalizować fragmenty o uznaniu czy zaprzeczeniu ojco-

stwa, przestaje to być takie klarowne. Poniekąd oczywiste jest, że kwe-

stie prawne są zawiłe, a im bardziej skomplikowany temat, tym więcej

paragrafów trzeba mu poświęcić, jednakże czy jest coś bardziej skom-

plikowanego niż wychowanie dziecka? Nawet najtęższe umysły ścisłe

mogą polec na kwestiach wychowawczych, a Kodeks opiekuńczy za-

mknął temat w 4 akapitach:

Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił

oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do

zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Za-

dośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub

w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we

wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował

z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto

osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo

ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego
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w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspoma-

ganej prokreacji.

Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku

i wspierania się.

Art. 96. § 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą

rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny

i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra

społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (Ustawa z dn.

25.02.1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Ta przydługa analiza jednego aktu prawnego ma na celu ukaza-

nie, jakie podejście do roli ojca w polskiej kulturze tworzy polskie pra-

wo. Współczesne teorie wychowania są zgodne co do tego, że matka

i ojciec są tak samo ważni w życiu dziecka, a gdy zabraknie choćby jed-

nego z nich, rozwój dziecka może być zaburzony. Tymczasem polskie

ustawodawstwo wyraźnie różnicuje ich rolę już na poziomie ustalania.

Z przytoczonych wyżej paragrafów i analizy rozdziałów o macierzyń-

stwie wynika, że matka jest tą, która dziecko urodziła oraz, że jeśli były

jakieś błędy w procedurach, to trzeba je skorygować i w jaki sposób.

Rozdział o ojcostwie nie sprowadza się jedynie do jego domniemania

i w przypadku jakiś wątpliwości do ustalenia go w najbardziej oczywisty

sposób (jakim są badania na ojcostwo). Te kilka stron pełnych jest

wskazówek, jak od ojcostwa się „wymigać” oraz przypuszczeń z kim

i dlaczego matka dziecka uprawiała seks. Czy skoro prawo tak roz-

strzyga sprawę rodzicielstwa, to obywatele mogą postępować inaczej?

Dlaczego tak ważne są prawne regulacje dotyczące roli matki

i ojca? Przede wszystkim dlatego, że normy prawne kształtują normy

społeczne. Nie ulega wątpliwości, że ojciec jest bardzo ważną figurą

w życiu dziecka. Może wpływać na jego rozwój i wychowanie nie tylko
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w sposób bezpośredni, ale także pośredni. Sposób pośredni dotyczy

relacji, jakie ojciec ma nie z samym dzieckiem, a jego matką. Gdy relacja

ojciec – matka jest dobra, oboje są lepszymi rodzicami. Ojcowie spędza-

ją więcej czasu z dziećmi i zwracają większą uwagę na ich potrzeby,

przez co zapewniają im lepszy rozwój psychiczny i emocjonalny.

Są bardziej troskliwi, chętniej wysłuchują i doradzają, zmniejszając tym

samym ryzyko uzależnień, zaburzeń psychicznych, odżywiania i podej-

mowania zachowań ryzykownych przez dzieci w okresie adolescencji,

jak i w życiu dorosłym. Dobre stosunki pomiędzy rodzicami zapewniają

dzieciom komfort psychiczny, zwiększają ich pewność siebie i szansę

na stworzenie trwałych i satysfakcjonujących relacji. Dzieci szczęśli-

wych rodziców są zdrowsze i bardziej zadowolone z życia w każdym

jego aspekcie (Vanni 2012).

We współczesnej rzeczywistości często ojciec jest nieobecny

w życiu dziecka. Zjawisko samotnego rodzicielstwa, zwłaszcza wśród

matek, nie jest rzeczą nową, a staje się coraz bardziej powszechną.

Warto zastanowić się, jakie są konsekwencje nieobecności ojca. Samą

nieobecność można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to fi-

zyczna nieobecność ojca – śmierć, rozwód, porzucenie dziecka, pobyt

w zakładzie karnym, wyjazd za granicę. Druga możliwość to obecność

fizyczna, ale nie emocjonalna. Tryb życia narzuca coraz większe po-

święcanie się pracy, nie tylko czasowo, ale i psychicznie. Rodzic nawet

wracając do domu, myślami wciąż jest w pracy, co odbija się na rodzi-

nie, zwłaszcza na dzieciach. Skutkiem nieobecności ojców – zarówno

fizycznej jak i psychicznej – jest poczucie osamotnienia, obciążenie

obowiązkami matki, co często może skutkować brakiem dostatecznej

opieki nad dziećmi. Dwóm osobom łatwiej zająć się dziećmi, a pozosta-

wienie całej opieki jednej osobie sprawia, że nie jest ona w stanie po-
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święcić im wystarczająco dużo czasu, zarówno na problemy jak

i wspólny wypoczynek, który jest niemniej ważny. Brak męskiego wzor-

ca może nieść negatywne konsekwencje dla chłopców, u których, jeśli

nie mają innej męskiej figury w swoim otoczeniu, powoduje poczucie

wewnętrznego nieuporządkowania. Obecność ojca w rodzinie jest tak

samo ważna jak obecność matki, gdyż zapewnia normalne funkcjono-

wanie rodziny, prawidłowy rozwój dziecka. Brak ojca pozostawia ślady

w psychice niezależnie od płci dziecka, choć jak bardzo będą one do-

tkliwe zależy od wielu czynników, takich jak postawa samotnej matki,

wiek dziecka czy okres, w jakim ojciec jest nieobecny (Sosnowski 2011).

Samotne rodzicielstwo to problem nie tylko samotnych matek.

W badaniach skupiających się na samotnych ojcach A. Dudak (Dudak

2006) wykazała, że przygotowanie do pełnienia roli rodzicielskiej jest

przede wszystkim uzależnione od czynników osobowościowych, a nie

od płci rodzica. Jednocześnie zwrócono uwagę, że sądy orzekające

o przyznaniu opieki nad dzieckiem powinny kierować się wieloma

zmiennymi, a nie – jak zazwyczaj ma to miejsce – płcią. Ojcowie

przejawiają podobne kompetencje rodzicielskie, a nawet w pewnych

kwestiach wyniki badań świadczą na ich korzyść. Często są w lepszej

sytuacji materialnej oraz charakteryzuje ich większe zdecydowanie

i spryt, także w kwestiach wychowawczych. Niemniej jednak ojcowie

rzadziej angażują się w wychowanie dzieci i należy odejść od tradycyj-

nego podziału ról w rodzinie, ukazując zarówno możliwości jak i chęci

do angażowania się ojców w życie dzieci.

Ciężko nie zauważyć dokonujących się w społeczeństwie prze-

mian dotyczących ojcostwa. Nie tylko zmienia się rola i funkcje mężczy-

zny, ale także rzeczywistość prawna. Co ciekawe, bardziej zmiany te

następują w praktyce niż przepisach prawa. Te pozostają w dość stałej
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postaci od kilkudziesięciu lat. W praktycznym aspekcie rzeczywistości

ojcowie coraz częściej walczą o swoje dzieci. Jeszcze niedawno nie do

pomyślenia było, żeby opieka nad dzieckiem została ustanowiona przy

kimś innym, niż przy matce. Teraz ojcowie toczą batalie sądowe o opie-

kę, zakładają strony i stowarzyszenia zrzeszające innych mężczyzn

niegodzących się na taki stan rzeczy. Nie chodzi jedynie o sytuację,

w której matka jest dysfunkcyjna i szkodzi dziecku. Ojcowie chcą sprawie-

dliwych wyroków, w których bierze się pod uwagę coś więcej niż płeć ro-

dzica. Przykładem takich ruchów społecznych są Centralne Stowarzysze-

nie Obrony Praw Ojca i Dziecka (http://www.csopoid.pl) czy Narodowe

Centrum Ojcostwa (http://www.prawaojca.org.pl). Postawa godna po-

chwały tym bardziej, że dowodzi świadomości mężczyzn jako rodziców

i odchodzenia od stereotypu reproduktora jako jedynej roli mężczyzny

w rodzinie. Pozostaje mieć nadzieję, że ta idea będzie się rozszerzać

i obejmie również środowiska mocno zdominowane przez konserwatywne

podejście do ról w rodzinie oraz wywoła zmiany prawne tak, by w społe-

czeństwie zamiast patriarchatu osiągnąć parytet wychowawczy.
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Uprawnienia związane z rodzicielstwem

przysługujące osobom odbywającym

karę pozbawienia wolności

Celem niniejszego opracowania jest analiza aktów prawa mię-

dzynarodowego oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie regulacji

dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami odby-

wającymi karę pozbawienia wolności. Dążeniem autorki jest obalenie

mitu, że ojciec lub matka przebywający w zakładzie karnym są zawsze

pozbawiani władzy rodzicielskiej, a kontakty z nimi zagrażają dobru

dziecka. W tekście dokonana zostanie analiza zarówno praw osób od-

bywających karę pozbawienia wolności do utrzymywania kontaktów

z osobami najbliższymi, jak też praw dzieci dotyczących życia rodzin-

nego. Następnie prześledzone zostaną regulacje polskiego systemu

prawa gwarantujące ich praktyczną realizację.

Kara pozbawienia wolności jest obecnie w większości państw

cywilizowanego świata najsurowszą i najbardziej dolegliwą karą prze-
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widzianą dla sprawców najcięższych przestępstw1. Polski kodeks karny

(t.j. Dz.U. 2016, poz. 1137) w art. 32 przewiduje trzy rodzaje kar o charak-

terze izolacyjnym: karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia

wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności. Chociaż

wszystkie polegają na pozbawieniu człowieka wolności, to jednak są to

trzy różne kary, a nie tylko modyfikacja jednego rodzaju kar jakim jest

kara izolacyjna (Grześkowiak 2017). Judykatura do najważniejszych

funkcji kary pozbawienia wolności zalicza funkcje:

„a) izolacyjną, a to eliminować przestępcę ze społeczeństwa, co zabez-

piecza je przed zagrożeniem czynami sprawcy;

b) odstraszającą innych przed popełnieniem przestępstwa;

c) odwetową ze swoistą odpłatą społeczeństwa za popełnione zło;

d) kompensacyjną, a to umożliwienie naprawienia wyrządzonego zła;

e) poprawczą poprzez działania na rzecz poprawienia skazanego”2.

Ze względu na przedmiot rozważań niniejszego opracowania

szczególnego podkreślenia wymagają dwie z wymienionych powyżej

funkcji, a mianowicie: kompensacyjna i poprawcza. Egzystencja w wa-

runkach izolacji penitencjarnej oraz wdrażany i realizowany w tym cza-

sie proces resocjalizacji powinien być ukierunkowany na kształtowanie

u skazanego właściwej akceptowalnej społecznie postawy. Dzięki temu

będzie on w stanie zrozumieć i naprawić wyrządzone zło oraz wypra-

cować właściwe zgodne z normami społecznymi i prawnymi zachowa-

nia. Takie są bowiem podstawowe cele resocjalizacji pojmowanej jako

proces wychowawczy, „który z jednostki wadliwie przystosowanej do

wymogów życia społecznego czyni jednostkę ponownie zsocjalizowa-

1 Na świecie wciąż są państwa (głównie azjatyckie i afrykańskie, niektóre stany USA,
w Europie – Białoruś) dopuszczające karę śmierci. W Polsce kara śmierci została znie-
siona w 1997 r. a ostatni wyrok wykonano w 1988 r.
2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – II Wydział Karny z dnia 7 czerwca 2016 r.,
II AKa 101/16, Legalis nr 1544256.
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ną, tzn. uspołecznioną, samodzielną i twórczą” (Kalinowski 2008). Cele

resocjalizacji są więc zbieżne z głównym celem kary pozbawienia wol-

ności, którym, zgodnie z art. 67§1 kodeksu karnego wykonawczego

(t.j. Dz.U. 2017, poz. 665), jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania

w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności

poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku

prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest dzięki prowadzeniu zindywidu-

alizowanych oddziaływań na skazanych, w ramach których ustawodawca

eksponuje potrzebę podtrzymywania kontaktów z rodziną oraz światem

zewnętrznym (obok pracy, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych

i sportowych oraz środków terapeutycznych) (art. 67§3 k.k.w.).

Kazimierz Postulski stwierdza, że pomimo iż żaden z powyż-

szych środków oddziaływań nie jest przez ustawodawcę preferowany,

utrzymywanie kontaktów skazanego z rodziną i światem zewnętrznym

wymaga szczególnego podkreślenia (Postulski 2016). Zdanie to podzie-

la E. Pindel twierdząc, że „żaden (…) program resocjalizacyjny nie bę-

dzie mógł wykazać się sukcesami, jeżeli nie uwzględni tych ludzi, z któ-

rymi więzień będzie żył po zwolnieniu z zakładu karnego, a którzy

sprzyjać mu będą w podejmowaniu ról społecznych, pozostających

w zgodzie z akceptowanymi w społeczeństwie wartościami, wzorami

i normami zachowań” (Pindel 2011).

Izolacja penitencjarna powinna być zorganizowana w sposób re-

spektujący prawa i wolności osób skazanych. Zgodnie z art. 10 ust.1. Mię-

dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 1977, Nr

38, poz. 167) każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w spo-

sób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka.

Analogiczny zapis zawiera polska ustawa zasadnicza. Artykuł 41 ust. 4
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483) stanowi,

że „każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób hu-

manitarny”. Określenie „humanitarny”, którym posługują się oba przywo-

łane akty prawne, zawiera w sobie także, a może przede wszystkim, po-

szanowanie praw człowieka. Słownik języka polskiego definiuje to pojęcie

jako „mający na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw i godności

oraz oszczędzenie mu cierpień” (http://sjp.pwn.pl/slowniki/Humanitarny.

html, dostęp: 25.10.2017). Natomiast dokument Rady Europy – Europejskie

Reguły Więzienne3 w punkcie 1 stanowi expressis verbis, że „wszystkie

osoby pozbawione wolności są traktowane z poszanowaniem ich praw

człowieka” i, jak stanowi punkt 2 tego dokumentu, „zachowują wszystkie

prawa, których nie zostały pozbawione zgodnie z prawem w orzeczeniu

skazującym je lub zatrzymującym w areszcie”. Chociaż ten ostatni doku-

ment jako zalecenia RE nie ma mocy wiążącej w stosunku do państw bę-

dących jego stronami (soft law), jednak jest bardzo istotny z punktu wi-

dzenia praktyki penitencjarnej w zakresie warunków odbywania kary po-

zbawienia wolności. Monika Płatek stwierdza, że wejście w życie nowych

Europejskich Reguł Więziennych4 stanowi przełom w podejściu do wyko-

nywania kary pozbawienia wolności. Wyrażają one bowiem zasadę, że ten

rodzaj kary powinien od początku służyć społecznej integracji skazanego

i minimalizować społeczne koszty jego uwięzienia (Płatek 2008). W tym

kontekście nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż obowiązek poszanowania

praw człowieka zamieszczony został jako pierwszy punkt części zasadni-

czej tego dokumentu. Może to sugerować, iż twórcy Europejskich Reguł

Więziennych traktują go jako regułę podstawową, wyjściową, na kanwie

której budowane są kolejne zalecenia.

3 Zalecenia Rec (2006) 2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy
wsprawie Europejskich Reguł Więziennych.
4 Europejskie Reguły Więzienne Rec (2006) 2 zastąpiły obowiązujące do momentu ich
wejścia w Życie Europejskie Reguły Więzienne z 1987 Rec (87) 3.



101

Zgodnie z powyższymi zasadami izolacja penitencjarna powinna

zapewniać ochronę podstawowych praw człowieka osobom osadzo-

nym. Jednym z nich jest prawo do poszanowania życia rodzinnego, któ-

re zostało zagwarantowane w aktach prawa międzynarodoweg5 i Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej6. Także dokumenty międzynarodowe

zawierające regulacje dotyczące sytuacji osób odbywających karę po-

zbawienia wolności eksponują to fundamentalne prawo. Wzorcowe

Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami7 w punkcie 37 zapewniają

więźniom komunikowanie się pod odpowiednim nadzorem z rodziną

i przyjaciółmi o właściwej reputacji, w regularnych odstępach czasu,

zarówno korespondencyjnie, jak i przez przyjmowanie odwiedzin. Ana-

logiczne zalecenie zawierają Europejskie Reguły Więzienne. Reguła

(24.1) zapewnia więźniom prawo porozumiewania się, tak często jak

jest to możliwe, poprzez listy, telefon lub inne formy komunikacji z ich

rodzinami oraz z innymi osobami oraz przedstawicielami organizacji

zewnętrznych oraz do odwiedzin tych osób. Co prawda kolejna reguła

(24.2) przewiduje możliwość ograniczenia tego prawa w celu zapew-

nienie prawidłowego postępowania karnego, bezpieczeństwa, porząd-

ku lub ochrony ofiar przestępstw, jednak ich zakres ma zapewniać

przynajmniej minimalny kontakt.

W ramach polskiego porządku prawnego praktyczną realizację

tego fundamentalnego prawa osób odbywających karę pozbawienia

5 Art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., art. 23 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., art. 10 Międzynarodowego
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r., art. 8 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.
6 Art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
7 Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami. Przyjęte w Genewie w 1955 r.
przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestęp-
czości i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw i zaaprobowane przez Radę Gospo-
darczą i Społeczną w rezolucji 663C (XXIV) z dnia 31 lipca 1957 r. oraz 2076 (LXII) z dnia
13 maja 1977 r.
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wolności gwarantują przede wszystkim regulacje kodeksu karnego wy-

konawczego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 665). Prawo skazanego do kontaktów

z rodziną i osobami najbliższymi znalazło się w katalogu praw osób

odbywających karę pozbawienia wolności, który zawiera art. 102 k.k.w.

Katalog ten ma charakter otwarty o czym świadczy użyty w konstrukcji

przepisu zwrot w „szczególności”. Ustawodawca zatem wyliczył jedynie

podstawowe, najistotniejsze dla poszanowania ludzkiej godności pra-

wa. Możliwość przyznania osadzonym szerszego wachlarza praw jest

ściśle związana z indywidualizacją odbywania tego rodzaju kary. Nie-

mniej jednak fakt, że prawo utrzymywania więzi z rodziną i innymi oso-

bami bliskimi znalazło się w katalogu praw zagwarantowanych usta-

wowo świadczy o jego wadze i znaczeniu zarówno jako fundamental-

nego prawa każdego człowieka jak też prawa o szczególnym znaczeniu

dla konkretnej grupy społecznej, którą są osoby znajdujące się w izolacji

penitencjarnej. O jego istocie świadczy również fakt, że prawo do

utrzymywania kontaktów z rodziną gwarantował także poprzedni ko-

deks karny wykonawczy z 1969 r. (Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 98), który

w bardziej ograniczonym – w porównaniu z obecnie obowiązującą

ustawą – katalogu praw gwarantowanych, prawo to zawierał (art. 48).

Krzysztof Linowski podkreśla, że kontakty ze światem zewnętrznym

dają realną szansę utrzymania rozwoju jednostki na odpowiednim po-

ziomie oraz wypracowanie pozytywnej zmiany jej postawy (Linowski

2001). Autor eksponuje szczególną rolę rodziny w tym procesie stwier-

dzając iż, „oczekiwania osób skazanych, związanych z faktem posiada-

nia rodziny, są ogromne” (Linowski 2001). W kontaktach rodzinnych

z kolei szczególnego znaczenia nabierają kontakty z dziećmi. Świadczy

o tym chociażby fakt, że ustawodawca uregulował je w odrębnych

przepisach, które traktować należy jako lex specialis regulacji w zakre-
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sie kontaktów z rodziną. Artykuł 87 §4 k.k.w. umożliwia matkom odby-

wającym karę pozbawienia wolności, za zgodą sądu opiekuńczego,

sprawowanie stałej i bezpośredniej pieczy nad dzieckiem do ukończe-

nie przez nie 3. roku życia w organizowanych przy niektórych zakładach

karnych dla kobiet domach matki i dziecka. Z kolei art. 87a k.k.w. regulu-

je kwestie związane z utrzymywaniem kontaktów rodziców (matek

i ojców) z dzieckiem do 15. roku życia, nad którymi sprawują stałą pie-

czę. Przepis ten eksponuje potrzebę inicjowania, podtrzymywania i za-

cieśniania ich więzi uczuciowej z dziećmi, wywiązywania się z obowiąz-

ków alimentacyjnych oraz świadczenia pomocy materialnej dzieciom,

a także współdziałania z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

w których te dzieci przebywają. Zgodnie z paragrafem drugim przed-

miotowego artykułu skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi, które

przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, powinni być

w miarę możliwości osadzani w odpowiednich zakładach karnych, po-

łożonych najbliżej miejsca pobytu dzieci.

Utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem ma na celu

przede wszystkim podtrzymywanie łączącej ich więzi emocjonalnej,

która z jednej strony ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju

dziecka, z drugiej natomiast – sprzyja resocjalizacji rodzica. Nie ma

więc żadnych wątpliwości co do celowości wyeksponowania przez

ustawodawcę tego szczególnego, jeśli chodzi o rodzaj więzi, prawa

spośród generalnego prawa do kontaktów z rodziną. Wątpliwości budzi

jednak wyznaczenie przez ustawodawcę cezury wieku 15 lat dziecka

jako punktu granicznego umożliwiającego skazanym rodzicom i ich

dzieciom korzystanie ze szczególnych uprawnień związanych z rodzi-

cielstwem8. Przecież zgodnie z podstawowym aktem prawnym w cało-

8 Wcześniej zwrócił na to uwagę A. Kwieciński, 2012, s. 196–197.
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ści poświęconym dzieciom jakim jest Konwencja o prawach dziecka

(Dz.U. 1991, Nr 120, poz. 526) „dzieckiem” jest każda istota ludzka w wie-

ku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się

do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość (art. 1). Do tak rozumia-

nego „dziecka” odnoszą się pozostałe regulacje tego dokumentu, wśród

których jest również prawo do wychowania się w rodzinie, z rodzicami.

Zostało ono wyrażone przede wszystkim w art. 9, który nakłada na

Państwa – Strony tego dokumentu obowiązek zapewnienia, aby dziecko

nie zostało oddzielone od rodziców wbrew ich woli, chyba że za takim

rozwiązaniem przemawiałaby ochrona dobra dziecka. Artykuł 9 ust. 3

zobowiązuje Państwa – Strony do poszanowania prawa dziecka odsepa-

rowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych

stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców,

z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym inte-

resem dziecka. Natomiast art. 18 wyraża zasadę, że „oboje rodzice pono-

szą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice

lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną

odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabez-

pieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski”.

Zgodnie z polskim systemem prawa, pełnoletniość uzyskuje się,

co do zasady, z chwilą ukończenia 18. roku życia (art. 10§1 k.c.) (t.j. Dz.U.

2017, poz. 459, 933, 1132). Wcześniejsze uzyskanie statusu osoby pełno-

letniej jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia przez kobietę, która

ukończyła 16 lat, za zgodą sądu małżeństwa (art. 10§2 k.c.). Jak widać

przyjęta przez ustawodawcę w kodeksie karnym wykonawczym cezura

wieku 15 lat nie odpowiada nawet przewidzianemu w cywilistyce wy-

jątkowi umożliwiającemu wcześniejsze nabycie pełnej zdolności do

czynności prawnych. Nie jest też zbieżna z chwilą nabycia przez dziec-
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ko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, którą uzyskuje

z chwilą ukończenia 13. roku życia (art. 15 k.c.). Wyznaczenie jakiejkol-

wiek cezury wieku w trakcie małoletniości dziecka w zakresie zmiany

sprawowania bieżącej pieczy nad nim przez rodziców wydaje się nieza-

sadne, mając na uwadze chociażby regulacje w zakresie władzy rodzi-

cielskiej, zgodnie z którymi podlega jej dziecko do ukończenia 18. roku

życia (art. 92 k.r.o.). Atrybutami tej instytucji prawnej są: piecza nad

osobą dziecka, piecza nad majątkiem dziecka oraz reprezentacja dziec-

ka. Tak więc do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletniości rodzi-

ce w ramach władzy rodzicielskiej sprawują pieczę zarówno nad jego

osobą jak też nad jego majątkiem. Nie ulega wątpliwości, że tę instytu-

cję prawną charakteryzuje cecha trwałości za czym przemawia jej isto-

ta i cel wyrażone w szczególności w treści art. 95 k.r.o.9 i 96§1 k.r.o10.

Jerzy Lachowski, definiując „stałość” pieczy nad dzieckiem na potrzeby

kodeksu karnego wykonawczego, wykorzystuje właśnie wyliczone

przez ustawodawcę w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym elementy

składające się na wykonywanie pieczy nad osobą dziecka. Przywołuje

bowiem sprawowanie kontroli nad dzieckiem, troskę o nie, o jego wy-

9 Art. 95 k.r.o.
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wy-
konywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z po-
szanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo,
a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia
woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka
i interes społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub ma-
jątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości
dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
10Art. 96 k.r.o.
§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obo-
wiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do
pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
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chowywanie i podejmowanie decyzji z tym związanych, dotyczących

bezpośrednio dziecka (Lachowski 2016).

Oczywiście rodzicom odbywającym karę pozbawienia wolności

nie zawsze przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. Przed rozpoczę-

ciem odbywania przez skazanego kary sąd opiekuńczy mógł bowiem

zaingerować w sprawowanie przez niego władzy rodzicielskiej, wydając

orzeczenie o jej ograniczeniu (art. 58 k.r.o. albo 107 k.r.o. albo 109 k.r.o.),

zawieszeniu (art. 110 k.r.o) albo pozbawieniu (art. 111 k.r.o). Mogła też

mieć miejsce sytuacja, że w orzeczeniu sądowym ustalającym po-

chodzenie dziecka, sąd pozbawił osadzonego/osadzoną władzy ro-

dzicielskiej na mocy art. 93 par. 2 k.r.o. Przepisy przewidują również

możliwość ingerencji we władzę rodzicielską jako następstwo ska-

zania rodzica za przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub

we współdziałaniu z nim. Możliwość wydania takiego orzeczenia przez

sąd opiekuńczy inicjuje zawiadomienie przekazane przez sąd karny na

podstawie art. 43 c k.k. (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1137) albo art.23 k.p.k. (t.j.

Dz. U. 2017, poz. 1904). Zgodnie z art. 43 c k.k. sąd, uznając za celowe

orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opie-

kuńczych w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny.

Orzeczenie takie wydaje sąd opiekuńczy działający na podstawie art.

572§2 k.p.c.11. Jednakże, poddając analizie przedmiotową regulację,

Agnieszka Kania dochodzi do wniosku, że „karnomaterialny obowiązek

11 Art. 572 k.p.c.
§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu,
obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego,
sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji
rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie
chorymi.



107

zawiadomienia sądu rodzinnego, dokonany w trybie art. 43c k.k., nie

kreuje nowych, a przy tym niezależnych od unormowań prawnoro-

dzinnych modyfikacji w zakresie praw związanych ze sprawowaniem

władzy rodzicielskiej czy opieki” (Kania 2015). Należy zgodzić się z Ry-

szardem Stefańskim, który twierdzi, że zawiadomienie to chociaż ob-

ligatoryjne (w przypadku, gdy sąd karny uzna za celowe pozbawienie

rodzica władzy rodzicielskiej) należy traktować jedynie jako postulat

rozważenia przez sąd rodzinny celowości zaingerowania we władzę

rodzicielską, w ramach której opiera się on na przesłankach uregulo-

wanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Stefański 2017).

Regulacja ta wydaje się zasadna ze względu na zakres kompe-

tencji sądu rodzinnego. W obecnym stanie prawnym sąd karny nie jest

uprawniony do wydawania orzeczeń w zakresie praw rodzicielskich12.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie wydaje się słuszne. To wła-

śnie sądy rodzinne posiadają możliwości do rzetelnego orzekania

w sprawach dotyczących relacji pomiędzy poszczególnymi członkami

rodziny. Ponadto mają do dyspozycji organy i instytucje, które wspierają

je w należytym wykonywaniu tych zadań np. opiniodawcze zespoły

sądowych specjalistów czy kuratorzy rodzinni. Trudno więc przyjąć

argumentację R. Stefańskiego przemawiającą za kompetencją sądów

karnych w tym zakresie. Autor uzasadnia swoje stanowisko podnosząc,

że scedowanie orzekania o zakresie władzy rodzicielskiej w przypadku

skazania sprawcy uniemożliwia szybką interwencję sądu, podnosząc

jednocześnie, iż sąd karny orzekający w sprawach przeciwko rodzinie

i opiece albo innego przestępstwa popełnionego na szkodę małoletnie-

go albo we współdziałaniu z nim najlepiej może ocenić potrzebę tej in-

terwencji (Stefański 2007). Przepis art. 43 c k.k. pozostaje w ścisłym

12 Art. 44 k.k. z 1932 r. (Dz.U. 1932 , Nr 60, poz. 571) zaliczał utratę praw opiekuńczych do
kar dodatkowych; podobnie art. 38 k.k. z 1969 r. (Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 94).
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związku logicznym z art. 23 k.p.k., zgodnie z którym w sprawie o prze-

stępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu

z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demorali-

zacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postę-

powaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny

w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępo-

waniu w sprawach nieletnich oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuń-

czym. Cel obu przepisów jest jednakowy – dążenie do weryfikacji przez

sąd rodzinny czy pozostawienie rodzicowi władzy rodzicielskiej jest

zgodne z dobrem dziecka. Różni je natomiast czas, w którym możliwa

jest reakcja sądu karnego. Artykuł 43 c k.k. umożliwia ją dopiero po

uprawomocnieniu się wyroku skazującego, gdyż jak słusznie zauważa

Ryszard Stefański „dopiero wtedy można mówić o popełnieniu prze-

stępstwa przez skazanego” (Stefański 2017). Natomiast na podstawie

art. 23 k.p.k. zawiadomienie może mieć miejsce już w trakcie trwania

postępowanie zarówno przygotowawczego jak i sądowego.

Niezależnie od tego, czy sąd rodzinny w jakikolwiek sposób

zaingerował we władzę rodzicielską rodzica odbywającego karę po-

zbawienia wolności zachowuje on prawo i obowiązek utrzymywania

kontaktów ze swoimi dziećmi na podstawie art. 113§1 k.r.o13. Prawo do

utrzymywania kontaktów rodziców z dziećmi ma szerszy zakres niż

władza rodzicielska, co można uzasadnić specyfiką i szczególnie osobi-

stym charakterem łączących ich więzi. Nie oznacza to, że to szerokie

uprawnienie ma charakter bezwzględny. Ze względu na ochronę dobra

dziecka sąd może ograniczyć albo nawet zakazać rodzicom pozbawio-

nym władzy rodzicielskiej utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Roz-

13 Art. 113 k.r.o.
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowią-
zek utrzymywania ze sobą kontaktów.



109

strzygnięcie w tym zakresie może być wydane w postanowieniu o po-

zbawieniu władzy rodzicielskiej albo później na wniosek rodziców lub

z urzędu na podstawie art. 570 k.p.c. W pozostałych przypadkach rodzi-

ce pozbawieni władzy rodzicielskiej są uprawnieni do utrzymywania

z dzieckiem kontaktów, które mogą polegać w szczególności na:

– przebywaniu z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziec-

ka poza miejsce jego stałego pobytu),

– bezpośrednim porozumiewaniu się,

– utrzymywaniu korespondencji,

– korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość,

w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113§2 k.r.o.).

Wydaje się, że ustawodawca, tworząc przepisy dotyczące od-

bywania kary pozbawienia wolności, uwzględnił realizację tego prawa

i obowiązku przez osadzonych, wprowadzając szczególne regulacje

w zakresie sprawowania pieczy nad dzieckiem. Przywoływany już

wcześniej art. 87§4 k.k.w. przyznaje matce odbywającej karę pozba-

wienia wolności prawo do sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem

do ukończenia przez nie 3. roku życia w organizowanych przy niektó-

rych zakładach karnych domach dla matki i dziecka14. Z uprawnienia

tego skazana nie będzie mogła skorzystać jeżeli względy wychowaw-

cze lub zdrowotne, potwierdzone opinią lekarza albo psychologa,

przemawiają za jej oddzieleniem dziecka. Z tych samych powodów czas

pobytu dziecka z matką w domu dla matki i dziecka może zostać skró-

cony albo przedłużony.

14 Obecnie domy dla matki i dziecka funkcjonują przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudzią-
dzu, ul. Wybickiego 10/22 oraz Zakładzie Karnym w Krzywańcu, gm. Nowogród Bo-
brzański. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 w sprawie
trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziec-
ka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania
i działania tych placówek, Dz. U. 2003, Nr 175, poz. 1709).



110

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17

września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozba-

wionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych za-

kładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania

tych placówek (Dz.U. 2003, Nr 175, poz. 1709) powyższe rozwiązanie

może mieć miejsce w sytuacji, gdy odbywająca karę pozbawienia wol-

ności matka zwróci się z pisemnym wnioskiem do dyrektora zakładu

karnego, przy którym zorganizowany został dom dla matki i dziecka.

O wpłynięciu takiego wniosku dyrektor zakładu karnego zawiadamia

sąd opiekuńczy jako najbardziej kompetentny do podejmowania decyzji

w sprawach dotyczących dziecka. Dopiero uzyskanie zgody sądu opie-

kuńczego umożliwia, co do zasady, przyjęcie matki i dziecka do domu.

Tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest umiesz-

czenie tych osób w domu z chwilą złożenia stosownego wniosku.

W takiej sytuacji pozostają tam do momentu wydania przez sąd rodzin-

ny przedmiotowej zgody. Umieszczenie dziecka w domu wymaga zgody

ojca, o ile przysługuje mu władza rodzicielska. W przypadku braku ta-

kiej zgody lub niemożności jej uzyskania decyduje rozstrzygnięcie sądu

opiekuńczego (§3, pkt.5). Także w przypadku, gdy lekarz lub psycholog

wydał na piśmie opinię, że względy wychowawcze lub zdrowotne

przemawiają za oddzieleniem dziecka od matki albo przedłużeniem lub

skróceniem okresu jego pobytu w domu, dyrektor zakładu karnego za-

wiadamia o tym sąd opiekuńczy, dołączając opinię (§7).

Kolejną regulacją uwzględniającą zagwarantowane w kodeksie

rodzinnym i opiekuńczym prawo i obowiązek utrzymywania przez ro-

dziców kontaktów z dziećmi jest, analizowany już częściowo we wcze-

śniejszej części opracowania, art. 87a k.k.w. nakazujący w paragrafie

pierwszym uwzględniać przy wykonywaniu kary wobec skazanych
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sprawujących stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 w szczególności po-

trzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieśniania ich więzi uczuciowej

z dziećmi, wywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych oraz

świadczenia pomocy materialnej dzieciom, a także współdziałania

z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, w których te dzieci prze-

bywają. Na szczególną uwagę zasługuje §2 tego artykułu. Dotyczy on

bowiem skazanych, których dzieci przebywają w placówkach opiekuń-

czo-wychowawczych. W celu umożliwienia rodzicom odbywającym

karę pozbawienia wolności realizacji prawa do kontaktów z nimi, usta-

wodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą powinni oni być w miarę

możliwości umieszczani w zakładach karnych położonych najbliżej

miejsca pobytu dzieci. Analiza tego przepisu rodzi jednakże dwie wąt-

pliwości. Pierwsza – czy wobec wymienienia przez ustawodawcę tylko

placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie on miał zastosowanie

także do rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, rodzin-

ny dom dziecka) oraz innych instytucji powołanych do całodobowej

opieki nad dziećmi (np. domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki

socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek

szkolno-wychowawczy)? Placówki opiekuńczo-wychowawcze są

bowiem – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tj. 2017, poz. 697) – jedną z form instytucjonalnej pieczy

zastępczej obok regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych (art. 93 ust. 1). Poza insty-

tucjonalną pieczą zastępczą istnieje jeszcze, preferowana ze względu

na realizację prawa dziecka do wychowania się w rodzinie, piecza ro-

dzinna oraz wiele innych placówek zapewniających małoletnim cało-

dobową opiekę organizowanych w ramach pomocy społecznej, oświaty

czy ochrony zdrowia. Wydaje się, że ze względu na cel regulacji art.
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87a§2 k.k.w. będzie on miał zastosowanie do wszystkich form cało-

dobowej opieki nad dzieckiem. Niemniej jednak, aby wyeliminować

wszelkie wątpliwości, należałoby rozważyć de lege ferenda zastą-

pienie określenia „placówki opiekuńczo-wychowawcze” określeniem

„piecza zastępcza i inne formy całodobowej opieki nad dzieckiem”.

Druga wątpliwość dotycząca wykładni art. 87a§2 k.k.w. odnosi

się do analizowanej już wcześniej cezury wieku określonej w paragrafie

pierwszym tego artykułu jako granicy stosowania tego przepisu. Czy

wobec tego prawo skazanego do umieszczenia go w odpowiednim za-

kładzie karnym położonym najbliżej miejsca pobytu dziecka wygasa

z chwilą ukończenia przez nie 15. roku życia? Jerzy Lachowski stwier-

dza, że „jeśli w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności dziecko

ukończy 15 lat, organy wykonujące tę karę przestają komentowany

przepis stosować. Oczywiście nie oznacza to, że zachodzi w takim

przypadku konieczność przeniesienia skazanego do innej jednostki pe-

nitencjarnej, niepołożonej najbliżej miejsca pobytu dziecka. Nie ma jed-

nak ku temu przeszkód” (Lachowski 2017). W tym miejscu po raz kolejny

można dostrzec niespójność przyjętej przez ustawodawcę w art. 87

a k.k.w. cezury wieku 15 lat z zasadami organizacji pieczy zastępczej

zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 2. pkt. c Rodz.Wsp.U. piecza zastęp-

cza zapewnia nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych

i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu

łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania

umiejętności społecznych. Ten cel piecza zastępcza powinna realizo-

wać przez cały okres, w którym dziecko w niej przebywa czyli, co do

zasady, do uzyskania pełnoletniości (art. 37 ust. 1 Rodz.Wsp.U.).

W przypadku, gdy rodzic wychowanka pieczy zastępczej odbywa karę
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pozbawienia wolności, realizacja prawa do kontaktu jest możliwa wy-

łącznie poprzez współpracę zakładu karnego i pieczy zastępczej.

Jej podstawą powinny być przede wszystkim spójne przepisy prawa.

Kolejną regulacją kodeksu karnego wykonawczego, która nadaje

kontaktom skazanych rodziców i ich dzieci szczególny na tle innych

rodzajów kontaktów charakter jest art. 105 a §3. Przyznaje on osobom

spełniającym warunki z art. 87 a k.k.w. prawo do dodatkowego widzenia

z dziećmi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod

opieką osób pełnoletnich, natomiast ustawodawca nie przewidział

ograniczeń co do ich liczby podczas jednego widzenia. Podkreślając

znaczenie tej regulacji dla utrzymywania kontaktów osób przebywają-

cych w izolacji penitencjarnej ze swoimi dziećmi, wypada zgodzić się

z Postulskim, że jest ona nieprecyzyjna – nie określa częstotliwości

dodatkowych widzeń (Postulski 2016).

Następną regulacją kodeksu karnego wykonawczego w sposób

szczególny odnoszącą się do wzajemnych relacji pomiędzy skazanymi

rodzicami a ich dziećmi jest art. 151 umożliwiający odroczenie wykona-

nia kary kobiecie ciężarnej oraz osobie skazanej samotnie sprawującej

opiekę nad dzieckiem na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Analizując relacje dziecko–rodzic odbywający karę pozbawienia

wolności należy wskazać jeszcze jeden przepis kodeksu karnego wyko-

nawczego, który świadczy o szczególnym ich znaczeniu. Artykuł 122§2

k.k.w. przyznaje pierwszeństwo przy zatrudnianiu skazanym zobowią-

zanym do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie

trudną sytuację materialną, osobistą lub rodzinną. Wszyscy rodzice, nie-

zależnie od władzy rodzicielskiej, są zobowiązani do łożenia na utrzyma-

nie dziecka. Może ono przybrać formę realizacji obowiązku alimentacyj-

nego o szczególnym charakterze – uprzywilejowanego obowiązku ali-
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mentacyjnego. Zobowiązany, aby móc wypełniać ten obowiązek, musi

posiadać możliwości zarobkowe lub majątkowe (art. 135§1 k.r.o.).

Odbywających karę pozbawienia wolności z realizacji obo-

wiązku alimentacyjnego nie zwalnia fakt przebywania w zakładzie

karnym i wynikające z tego trudności w uzyskiwaniu dochodów. Jed-

nakże pod uwagę należy brać nie tylko faktyczne zarobki, ale możli-

wości zarobkowe, czyli ile osoba ta przy dołożeniu należytej staran-

ności mogłaby zarobić, a także jej możliwości majątkowe. Samego

faktu pozbawienia wolności nie można jednak traktować jako bez-

względnego braku możliwości zarobkowych. Opinię taką wyraził Sąd

Najwyższy twierdząc, że „możliwości zarobkowe zobowiązanego do

alimentacji, który odbywa karę pozbawienia wolności i nie jest za-

trudniony, ustala się według zasad określonych w art. 135 KRO”15.

„Pobyt w zakładzie karnym nie stanowi również przesłanki uzasad-

niającej umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego”16. Pogląd ten jest słuszny ze względu na

fakt, że skazany, popełniając przestępstwo, sam z własnej winy do-

prowadził do takiej sytuacji. Po drugie natomiast – na podstawie art.

122§2 k.k.w. przysługuje mu pierwszeństwo w zatrudnieniu. Przeby-

wanie dziecka w pieczy zastępczej lub u opiekuna również nie powo-

duje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego po stronie jego rodzi-

ców. Sąd Najwyższy stwierdził, iż „nie może zwolnić rodziców od

obowiązku świadczeń alimentacyjnych okoliczność, że dziecko jest

faktycznie utrzymywane przez kogoś innego”17.

15 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 maja
1995 r., III CZP 178/94, Legalis, nr 29322.
16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 7 grudnia
2016 r., III SA/Kr 834/16, Legalis, nr 1593074.
17 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2000 r., I CKN 1177/99,
Legalis, nr 56353.
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Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że ro-

dzice odbywający karę pozbawienia wolności są przez ustawodawcę

traktowani w sposób szczególny. Pozwala to z jednej strony na ochronę

dobra dziecka poprzez realizację jednego z jego podstawowych praw –

prawa do wychowania się w rodzinie, z drugiej natomiast – umożliwia

skuteczną resocjalizację skazanych rodziców. Matkom-więźniarkom

posiadającym małe dziecko umożliwiono sprawowanie bieżącej opieki

nad nim w domach dla matki i dziecka organizowanych przy zakładach

karnych dla kobiet. Rodzicom pozostającym w izolacji penitencjarnej,

bez względu na płeć, przyznano szczególne warunki utrzymywania

kontaktów, a przez to podtrzymywania więzi emocjonalnej i uczuciowej

z dziećmi do 15. roku życia. Przewidziano dodatkowe widzenia dla dzie-

ci. Umożliwiono odroczenie wykonania kary skazanym ciężarnym oraz

osobom samotnie wychowującym dziecko do lat 3. Przyznano rodzicom

pierwszeństwo przy zatrudnianiu skazanych w celu umożliwiania im

spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Trzeba jednak

podkreślić, że istnieją pewne rozbieżności pomiędzy regulacjami praw-

norodzinnymi a prawnokarnymi w tym zakresie, co utrudnia, a czasami

wręcz uniemożliwia, praktyczną realizację tego prawa.

De lege ferenda należy rozważyć możliwość podniesienia grani-

cy wieku dziecka uprawniającej skazanego rodzica do szczególnych

przywilejów związanych z rodzicielstwem z 15 do 18 lat i zrównanie

tym samym zakresu obwiązywania regulacji dotyczących władzy rodzi-

cielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz organizacji pieczy zastępczej ro-

dziców skazanych z pozostałymi rodzicami. Wypada także zastanowić

się nad zasadnością zawężenia przez ustawodawcę tylko do dziecka

przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zasady

umieszczania skazanego w najbliższym tej placówce zakładzie karnym.
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Wydaje się, że ta forma umożliwienia kontaktów powinna mieć zasto-

sowanie do wszystkich małoletnich przebywających w jakiejkolwiek

formie opieki całodobowej. Dobrze byłoby także doprecyzować art.

105a §3 k.k.w. poprzez określenie przynajmniej minimalnej liczby do-

datkowych widzeń z dziećmi.
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Katarzyna Nawrocka

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

Analiza postaw rodzicielskich skazanych ojców

i ich potencjał psychospołeczny

Pełnienie roli ojca w warunkach izolacji penitencjarnej jest

znacznie utrudnione. Służba więzienna dokłada wszelkich starań, aby

mężczyźni, którzy posiadają dzieci, mogli podtrzymywać i umacniać

relacje z nimi. Pozbawienie wolności nawet jednego z rodziców wpływa

negatywnie na funkcjonowanie nie tylko osoby uwięzionej, ale również

na całą rodzinę.

Ojciec pozbawiony wolności ma znacznie ograniczony udział

w życiu rodzinnym. Nie ma możliwości spełnienia swoich funkcji wyni-

kających z roli ojca raz małżonka. Wszystkie obowiązki jest zmuszona

przejąć kobieta i pozostali członkowie rodziny. Powoduje to często za-

chwianie ładu życia rodzinnego. Ojciec pozbawiony wolności nie może

udzielać dzieciom wsparcia, a jego nieobecność powoduje ograniczenie

w stosowaniu wobec dziecka właściwych metod wychowawczych.
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Analiza literatury pozwala wskazać na trzy główne role ojca

w rodzinie. Pierwszą jest rola prokreacyjna, związana z narodzinami

potomstwa i podjęciem odpowiedzialności za nie. Drugą stanowi rola

wychowawcza – mężczyzna powinien poświęcać dziecku odpowied-

nią ilość czasu, być wyrozumiałym, słuchać dziecka, rozmawiać

z nim. Jednocześnie być konsekwentnym i sprawiedliwym. Trzecia

i ostatnia polega na utrzymaniu i ochronie rodziny, jest związana

z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochroną przed przykrymi zdarze-

niami życiowymi.

Wytworzenie się więzi emocjonalnej z ojcem ma istotny wpływ

na dalsze życie dziecka. Ojciec swoim postępowaniem powinien bu-

dować autorytet, bo tylko taki mężczyzna może skutecznie wpływać

na potomstwo. Z punktu wychowawczego jest to bardzo ważne,

bo wówczas dzieci mają poczucie bezpieczeństwa.

Jak słusznie podkreśla Pospiszyl (2007) właściwe pełnienie roli

ojca w dużym stopniu zależy od osiągniętej dojrzałości. Istotne są

również doświadczenia socjalizacyjne z rodziny generacyjnej. Pełnie-

nie roli ojca stymuluje mężczyznę do rozwoju w sferze psychicznej.

W każdej rodzinie możemy określić główną postawę wycho-

wawczą. Można ją zdefiniować jako względnie stały stosunek osoby

wychowującej do swojego dziecka, a także przez zastosowane meto-

dy wychowawcze.

Na postawę wychowawczą składają się trzy komponenty: po-

znawczy, czyli zasób wiedzy o dziecku, behawioralny – zachowanie

rodziców wobec dziecka oraz emocjonalny – uczucia do dziecka. Co

ważne, wszystkie składniki postaw rodzicielskich są ściśle powiązane

i wzajemnie na siebie działają. Należy podkreślić, że bardzo ważna

w tej triadzie jest sfera uczuciowa.
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Istnieje wiele czynników, które wpływają na kształtowanie

się postaw rodzicielskich. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

– informacje o przedmiotach postaw,

– cechy osobowości,

– procesy emocjonalne,

– wpływ doświadczeń z dzieciństwa,

– potrzeby,

– oddziaływanie środowiska społecznego,

– wcześniejsze traumatyczne doświadczenia (Plopa 2011).

Wymienione zmienne w różny sposób wpływają na kształtowa-

nie się postaw rodzicielskich. Jako najważniejsze Plopa (2011) wymienia

dziedzictwo z rodziny pochodzenia, jakość związku małżeńskiego ro-

dziców, uwarunkowania podmiotowe rodziców oraz czynniki tkwiące

w dziecku. Dziedzictwo z rodziny generacyjnej pozwala uświadomić,

jakie znaczenie ma historia rozwojowa rodziców. Wcześniejsze do-

świadczenia wpływają na przekonania w życiu dorosłym. Prawidłowo

funkcjonujący system rodzinny cechuje m.in. wysoka tolerancja dla nie-

zależności i samodzielności, gotowość do szczerej komunikacji, brania

odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań czy wypra-

cowanie wrażliwości na potrzeby innych i okazywanie wzajemnego

szacunku. Wszystkie te cechy sprzyjają tworzeniu prawidłowych po-

staw rodzicielskich.. Poprzez naśladowanie lub identyfikowanie się ze

swoimi rodzicami, a także przez zdobyte doświadczenia w domu ro-

dzinnym oraz wiedzę tworzymy swoją postawę wychowawczą. Istotne

w kształtowaniu postaw wychowawczych są zasoby małżonków, czyli

cechy, które zostały ukształtowane w toku ich życia. Właściwie funk-

cjonujący związek wspiera w sposób emocjonalny oraz instrumentalny.

Ważną rolę odgrywają podmiotowe cechy dziecka. W kontaktach ro-
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dzic–dziecko wpływ jest obustronny. W zależności od stopnia spełnie-

nia oczekiwań rodziców kształtowane są oddziaływania rodziców.

I tutaj znaczenie mają takie czynniki jak płeć dziecka, wiek rozwojowy

czy stan emocji. Dziecko może wyznaczać stosunek emocjonalny rodzi-

ca poprzez wytwarzanie trudności lub też nie. Matka może mieć inne

wymagania w stosunku do dziecka niż ojciec, niespełnianie ich może

być powodem formowania się niewłaściwej postawy tzw. „zawiedzio-

nego” rodzica. Plopa (2011) podkreśla wagę czynników kulturowych

w zaangażowaniu się rodziców w relację z dzieckiem. Dziecko wzrasta

w określonym kręgu kulturowym, który jednak niejednoznacznie de-

terminuje postawy.

Źródłem prawidłowych postaw rodzicielskich jest jakość związku

pomiędzy rodzicami. Więzi uczuciowe rodziców mają znaczący wpływ na

jakość kontaktów z dzieckiem. To właśnie rodzice tworzą korzystny, dobry

lub niekorzystny klimat, w którym kształtuje się osobowość dziecka. Maria

Ziemska w swojej pracy podkreślała: „jeśli parę małżeńską łączy silna

więź, małżonkowie akceptują się i cenią wzajemnie, każde z nich czerpie

zadowolenie z wymiany uczuć i wzajemnego zaspokajania potrzeb psy-

chospołecznych, to po narodzeniu się dziecka istnieje podstawa dla

kształtowania się prawidłowych stosunków między rodzicami i dzieckiem.

Zrównoważona i stabilna diada przekształca się w równie zrównoważoną,

opartą na pozytywnych więziach triadę” (Ziemska 1969).

Interesujące badania przeprowadził J. Belsky (1984) – na pod-

stawie ich wyników wnioskuje się, że rodzice tworzący relację o słabej

jakości mają bardziej negatywne nastawienie do rodzicielstwa, ponadto

są mniej zaangażowani i wspierający wobec swoich dzieci.

Niski stropień wytrwałości, ciekawości oraz brak oryginalności

cechuje dzieci rodziców pobłażliwych. Natomiast przesadna ochrona
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dziecka ogranicza jego możliwości i rozwój. Dzieci rodziców o postawie

odtrącającej nie potrafią wykorzystać posiadanych zdolności.

Zbadano również związek pomiędzy wynikami w nauce dziecka

a postawami rodzicielskimi. Stwierdzono, że niektóre negatywne po-

stawy rodziców prowadzą do wykształcenia się u dzieci pejoratywnego

stosunku do samych siebie, co może wpływać negatywnie na poziom

postępów w nauce, nawet przy normalnym rozwoju. W okresie pierw-

szych lat nauki szkolnej intelekt dziecka pobudzany jest poprzez akcep-

tację rodziców, a hamowany poprzez odrzucenie. Stwierdzono istnienie

dosyć silnego związku pomiędzy odrzuceniem lub akceptacją rodziców

a ilorazem inteligencji dziecka. Z akceptacją albo odrzuceniem silnie

związany jest poziom sprawności umysłu bardziej dziewczynek, aniżeli

chłopców. Badano także dojrzałość szkolną oraz przystosowanie się

dziecka do rzeczywistości szkolnej z uwzględnieniem postawy rodzica.

Istotna zależność dotyczyła aż czterech postaw matek, nie znaleziono

natomiast istotności w postawach ojców. Postawy, które uzależniają

dziecko od matki, np. nadmierna opiekuńczość i koncentracja na dziec-

ku oraz postawy odrzucające różnicują dzieci dobrze przystosowane od

słabo przystosowanych w pierwszej klasie.

Postawy rodzicielskie rzutują na życie uczuciowe dziecka. Wykry-

to różnice w tym zakresie pomiędzy dziećmi rodziców o postawie demo-

kratycznej i o postawie aktywnie odrzucającej. U dzieci rodziców

o postawie demokratycznej występuje pogodne, łagodne usposobienie

z mniejszą aktywnością fizyczną. Natomiast u dzieci tych drugich zaob-

serwowano labilność i niestałość emocjonalną, kłótliwość a nawet agre-

sywność. Równocześnie były one bardziej aktywne i ożywione. W wieku

szkolnym następowało zatarcie różnic, aczkolwiek dzieci odrzucane

przejawiały większą energię życiową. Represje w stosunku do dziecka
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odrzucanego przez rodziców są powodem wzmożonej afektywności

i częstych wybuchów złości. Oparte na poczuciu bezpieczeństwa wycho-

wanie demokratyczne pociąga za sobą spokój i łagodne usposobienie.

Analizowano również wpływ rodzicielski na uspołecznienie

dziecka w przedszkolu i szkole. U dzieci wychowywanych demokratycz-

nie rozwój społeczny przebiegał wolniej, w wieku przedszkolnym były

mniej uspołecznione, osiągały pełną dojrzałość społeczną w wieku

szkolnym. Dzieci te cechował dobry humor, koleżeńskość, przyjazny sto-

sunek do innych i pomysłowość, co skutkowało dobrą pozycją w grupie,

a często byli przywódcami. Dobry kontakt z rodzicami oraz poczucie

bezpieczeństwa na pewno sprzyjały wytworzeniu się tych cech. Dzieci

rodziców o postawie pobłażliwej w okresie przedszkolnym przejawiały

kłótliwość lub koleżeńskość, jednak były mało aktywne, niepewne i słabo

uspołecznione. Pobłażliwość rodziców nie zapewniła im poczucia bez-

pieczeństwa. Dzieci rodziców odrzucających już w przedszkolu sprzeci-

wiały się dorosłym, w wieku szkolnym zachowanie przybierało na sile

i uwidaczniało się poprzez kłótliwość i bunt wobec ograniczeń. Wzrastał

też opór wobec dorosłych i wrogość wobec rodzeństwa.

Środowisko rodzinne opisywane jest przez wielu pedagogów

i psychologów. Wszyscy zgodnie zaznaczają jego ogromne znaczenie

w rozwoju dziecka. U. Bronfenbrenner (1976) pisze wręcz o prymarnym

kontekście rodziny w życiu dziecka. Od narodzin, a szczególnie w okre-

sie dorastania, postawy rodziców wpływają na funkcjonowanie dziecka

w przyszłości, szczególnie w obszarze ról społecznych.

Kawula (1991) zauważa, że znaczenie rodziny w wychowaniu

dziecka polega na dostarczaniu dziecku wzorów. Rodzina i środowisko

rodzinne bardzo silnie oddziałuje wychowawczo. W naturalny sposób,

poprzez naśladowanie postaw, czynności i zachowań rodziców, dziecko
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uczy się reakcji w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto dom rodzinny

jest główną instytucją przesyłającą kulturę. Autor podkreśla i potwier-

dza, że rozwój dzieci w wieku szkolnym determinuje dom rodzinny. Tam

dzieci „formują” się i do szkoły przychodzi już w dużej mierze ukształ-

towany młody człowiek.

Metodologia badań

Celem badań było określenie postaw rodzicielskich badanych oj-

ców oraz określenie ich potencjału psychospołecznego.

1. Jakie postawy rodzicielskie prezentują badani ojcowie?

2. Czy istnieją różnice w postawach rodzicielskich w badanych grupach?

3. Jak kształtuje się ogólny wynik potencjału społecznego badanych

mężczyzn?

4. W których podskalach badani prezentują najwyższe wyniki?

5. W jaki sposób badani spędzają czas ze swoimi dziećmi?

6. Czy badani stosują kary i nagrody wobec dzieci, jak prezentuje się

ich katalog?

7. Czy badani różnią się pod względem poszczególnych podskal po-

tencjału psychospołecznego?

Techniki i procedura prowadzenia badań

Badania zostały przeprowadzone za pomocą dwóch kwestio-

nariuszy. Pierwszy autorstwa Marii Ziemskiej (1981) służy do okre-

ślenia postaw rodzicielskich. Drugie narzędzie to Kwestionariusz

Potencjału Psychospołecznego autorstwa I. Niewiadomskiej i innych

(Niewiadomskiej i in. 2014) – pozwala określić poziom potencjału

readaptacyjnego. Badania przeprowadzono w lipcu 2016 roku

w Areszcie Śledczym w Lublinie.
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Charakterystyka badanej próby

Badaniu zostali poddani mężczyźni, którzy wzięli udział w pro-

gramie resocjalizacji w zakresie kształtowania kompetencji społecz-

nych i poznawczych oraz integracji rodzin z elementami arteterapii dla

prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej – „Akademia Rodzica”. Zre-

krutowano 14 chętnych, którzy stanowili grupę badawczą. Ustanowio-

no również równoliczną grupę skazanych ojców, którzy nie uczestni-

czyli w programie.

Cechy społeczno-demograficzne

Analizując wiek, największa grupę stanowili badani w wieku 31–

40 lat – 46%, a najmniej liczną powyżej 50 roku życia – 13%. Ojcowie

legitymowali się przede wszystkim wykształceniem zawodowym –

58%. Mężczyźni mieszkali przede wszystkim w miastach o średniej

wielkości, najmniejszy odsetek stanowili mieszkańcy dużych miast.

Należy podkreślić, że zdecydowana większość badanych była recydy-

wistami, aż 85%.

Analiza badań

Poddając analizie uzyskane wyniki, należy stwierdzić, że ojcowie

w obydwóch grupach przejawiali postawę koncentracji (25,57) oraz

górowania (23,29) nad dzieckiem. Zdecydowanie niższe wartości uzy-

skały postawy dystansu (10,86) oraz bezradności (9,00). Analizując

postawy ojcowskie w grupie kontrolnej, stwierdza się występowanie

takiego samego układu hierarchicznego i wyniki średnich nieznacznie

różnią się. Najwyższe wyniki badani ojcowie osiągnęli w postawie kon-

centrującej się na dziecku. Może to świadczyć o przesadnej trosce

o dziecko, relacjach z dzieckiem pełnych napięcia i niepokoju, dążenia

do z – jednej strony – nadmiernego ochraniania, a z drugiej – stawiania
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nadmiernych wymagań. Górowanie nad dzieckiem jest zdecydowanie

postawą negatywną, ponieważ ojciec chce podporządkować dziecko,

zdobyć nad nim przewagę w sposób ostry i surowy, często nie zwraca-

jąc uwagi na potrzeby dziecka. Część ojców prezentuje postawę dy-

stansu – niskie wyniki mogą świadczyć o tendencji do bliskiego kontak-

tu, a także o swobodnej wymianie uczuć. Najniższe wyniki badani uzy-

skali w postawie bezradności, co oznacza, że raczej radzą sobie z róż-

nymi sytuacjami wychowawczymi.

Tabela 1. Postawy rodzicielskie badanych ojców

Postawa
Grupa badawcza Grupa kontrolna

średni wynik

Górowanie 23,29 22,43

Bezradność 9,00 8,71

Koncentracja 25,57 25,57

Dystans 10,86 11,57

Źródło: badania własne

Postawy o najwyższych wynikach, tj. koncentracji i górowania nie

są postawami pożądanymi w procesie wychowania. Uzyskany wynik

można interpretować nieumiejętnością prawidłowego wypełniania roli

ojca lub utrudnieniami wynikającymi z faktu uwięzienia badanych ojców.

Postanowiono również zbadać czy istnieją istotne różnice

w preferowanych postawach rodzicielskich badanych ojców. W tym

celu wykonano analizę testem t- studenta.

Przeprowadzona analiza testem t-studenta dla grup niezależ-

nych nie potwierdziła obecności istotnych różnic średnich w zakresie

badanych zmiennych wchodzących w skład kwestionariusza dla rodzi-

ców. Wszystkie współczynniki istotności przekroczyły dopuszczalną
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wartość p < 0,05. Można zatem stwierdzić, że style rodzicielskie nie

różnią się istotnie pomiędzy grupami badawczymi. W obu grupach zba-

dano uwięzionych ojców. Jak wiadomo, kontakty z dziećmi w warunkach

izolacji penitencjarnej są mocno ograniczone, również atmosfera nie

wpływa pozytywnie na związek ojców z dziećmi. Jednak należy zwrócić

szczególną uwagę na ograniczoną możliwość wpływania na dzieci

przez badanych ojców. Przeprowadzona analiza może pozwolić na za-

stosowanie odpowiednich działań korygujących.

Tabela 2. Postawy rodzicielskie badanych ojców – analiza testem t-studenta

Grupa kontrolna Grupa badawcza
t df p

średnia

Górowanie 22,43 23,29 -0,656 26 0,517

Bezradność 8,71 9,00 -0,376 26 0,709

Koncentracja 25,57 25,57 0,000 26 1,000

Dystans 11,57 10,86 0,811 26 0,424

Źródło: badania własne

Przeprowadzona analiza testem t-studenta dla grup niezależ-

nych nie potwierdziła obecności istotnych różnic średnich w zakresie

badanych zmiennych wchodzących w skład kwestionariusza dla rodzi-

ców. Wszystkie współczynniki istotności przekroczyły dopuszczalną

wartość p < 0,05. Można zatem stwierdzić, że style rodzicielskie nie

różnią się istotnie pomiędzy grupami badawczymi. W obu grupach zba-

dano uwięzionych ojców. Jak wiadomo, kontakty z dziećmi w warunkach

izolacji penitencjarnej są mocno ograniczone, również atmosfera nie

wpływa pozytywnie na związek ojców z dziećmi. Jednak należy zwrócić

szczególną uwagę na ograniczoną możliwość wpływania na dzieci

przez badanych ojców. Przeprowadzona analiza może pozwolić na za-

stosowanie odpowiednich działań korygujących.
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Zbadano potencjał psychospołeczny, który stanowi o możliwo-

ściach readaptacyjnych. Jak słusznie zauważa I. Niewiadomska i inni,

o powodzeniu readaptacji decyduje sposób i poziom funkcjonowania

w różnych obszarach, m.in. rodzinnym, osobistym i społecznym.

Tabela 3. Wskaźniki potencjału psychospołecznego badanych

Grupa badawcza Grupa kontrolna

średnia

Stosunek do rodziny 55,86 47,64

Zakorzenienie społeczne 20,14 19,43

Akceptacja norm prawnych 18,64 17,14

Stosunek do pracy 11,50 9,14

Stosunek do innych 45,36 41,57

Satysfakcja z życia 18,50 17,36

Potencjał psychospołeczny 189,71 170,71

Źródło: badania własne

W przeprowadzonym badaniu ważną podskalą jest stosunek do

rodziny. Uzyskane wyniki w grupie badawczej są nieco wyższe niż

w grupie kontrolne, jednak obie grupy uzyskały wyniki przeciętne. Taki

wynik może świadczyć o pewnych trudnościach w dążeniu do utrzyma-

nia trwałych więzi rodzinnych oraz o niedostatecznym zaangażowaniu

w obowiązki domowe. Badani mogą również przejawiać pewne pro-

blemy z konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów. Zakorzenienie

w życiu społecznym wyraża się aspiracjami do bycia częścią społe-

czeństwa oraz przyjęciu ogólnie obowiązujących norm. Uzyskane wyni-

ki mogą świadczyć o pewnych trudnościach w zaadoptowaniu się do

społeczeństwa. Badaniu zostały poddane relacje interpersonalne,

o czym mówi podskala stosunek do innych. Grupa badawcza uzyskała

wyniki wysokie, co wskazuje na próbę utrzymywania pozytywnych, do-



130

datnich emocjonalnie więzi z innymi ludźmi. Ogólny poziom potencjału

psychospołecznego na wyższym poziomie uzyskała grupa badanych.

Tabela 4. Wskaźniki potencjału psychospołecznego badanych – analiza testem t-

studenta

Grupa
kontrolna

Grupa
badawcza t df p

średnia

Stosunek do rodziny 47,64 55,86 -2,613 26 0,014

Zakorzenienie społeczne 19,43 20,14 -0,510 26 0,614

Akceptacja norm prawnych 17,14 18,64 -1,488 26 0,148

Stosunek do pracy 9,14 11,50 -2,989 26 0,006

Stosunek do innych 41,57 45,36 -1,469 26 0,153

Satysfakcja z życia 17,36 18,50 -1,002 26 0,325

Potencjał psychospołeczny 170,71 189,71 -2,435 26 0,022

Źródło: badania własne

Poszczególne wyniki okazały się bardzo interesujące, postano-

wiono poddać je dalszym analizom.

Przeprowadzona analiza testem t-studenta dla grup niezależ-

nych potwierdziła obecności istotnych różnic średnich w zakresie ba-

danych zmiennych wchodzących w skład Kwestionariusza Potencjału

Psychospołecznego Więźnia w przypadku 3 zmiennych: stosunek do

rodziny, stosunek do pracy oraz ogólna wartość potencjału psychospo-

łecznego. W przypadku tych zmiennych współczynniki istotności nie

przekroczyły dopuszczalnej wartości p < 0,05.

Ze szczegółowej analizy tabeli wynika, iż poziom wszystkich

istotnie różniących się zmiennych osiąga istotnie wyższe wartości

średnich w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej.

Izolacja więzienna znacznie ogranicza formy spędzania wolnego

czasu. Jednak po analizie uzyskanych wyników można zauważyć, że
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ojcowie znacznie bardziej uczestniczą w zabawach z dziećmi właśnie

w warunkach izolacji. Być może przed osadzeniem nie potrafili

w pełni wykorzystać wspólnego czasu. Programy readaptacji często

uczą, w jaki sposób pozytywnie wykorzystać spędzony czas odby-

wania kary pozbawienia wolności. Ponadto w izolacji spotkania są

ograniczone czasowo, dlatego ojcowie starają się w maksymalny

sposób spędzić wspólny czas.

Tabela 5. Sposoby spędzania wolnego czasu z dziećmi

Propozycje
Na wolności W izolacji

liczba wskazań

Bawię się 12 14

Czytam książki 2 9

Oglądam bajki 1 0

Gram w gry planszowe 4 4

Rozmawiam 9 14

Spaceruję 4 0

Rysuję 5 8

Gram na komputerze 6 0

Źródło: badania własne

W procesie wychowania istotna jest atmosfera i jakość życia ro-

dzinnego. Niewątpliwie duży wpływ na ich kształtowanie mają stoso-

wane kary i nagrody. Za ich pomocą można sterować zachowaniem

dziecka. Jak wiadomo, skuteczne manipulowanie zachowaniem dziecka

powinno charakteryzować się przewagą wzmocnień pozytywnych. Jak

wskazuje J. Kozielecki (1976) kara zazwyczaj nie eliminuje zachowań

aspołecznych, a tylko je tłumi na pewien czas.

Z danych empirycznych wynika, że wszyscy mężczyźni stoso-

wali kary. Podkreślić trzeba, że badani stosowali kary cielesne, wyższe
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wskaźniki uzyskali badani z grupy kontrolnej. Jednocześnie wysokie

wskazania otrzymały kary w postaci zakazu opuszczania pokoju czy

zakazu wychodzenia z domu, czyli kary o charakterze izolacyjnym.

Tabela 6. Kary stosowane wobec dzieci

Rodzaj kary
Grupa badawcza Grupa kontrolna

liczba wskazań

Klapsy 9 12

Zakaz opuszczania pokoju 11 5

Zakaz wychodzenia z domu 8 5

Bicie pasem lub innym przedmio-
tem 5 9

Kopanie 4 7

Grożenie wyrzuceniem z domu 3 0

Inne 0 1

Nie stosowałem kar 2 2

Źródło: badania własne

Tabela 7. Nagrody stosowane wobec dzieci

Rodzaj nagrody
Grupa badawcza Grupa kontrolna

liczba wskazań

Pochwała 5 2

Pieniądze 3 5

Prezent 2 5

Słodycze 9 8

Dodatkowe wyjście z domu 1 0

Inne 2 0

Nie stosowałem nagród 3 5

Źródło: badania własne
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Skuteczność zastosowanej nagrody jest uwarunkowana wielo-

ma czynnikami. Nagroda ma zachęcać do działań zaakceptowanych

przez rodzica. Skuteczność nagród jest zależna m.in. od ich atrakcyjno-

ści. W grupach badawczych byli ojcowie, którzy nie stosowali nagród

wobec swoich dzieci, wyższy wskaźnik uzyskano w grupie kontrolnej.

Tabela 8. Atmosfera wychowawcza panująca przed osadzeniem

Atmosfera wychowawcza
Grupa badawcza Grupa kontrolna

%

Pozytywna 58,00 42,00

Negatywna 39,00 46,00

Brak odpowiedzi 3,00 12,00

Ogółem 100,00 100,00

Źródło: badania własne

Głównymi wyznacznikami atmosfery wychowawczej są: stopień

akceptacji wzajemnej członków rodziny, stosunek rodziców do siebie

oraz stosunki interpersonalne wewnątrz rodziny. Na atmosferę po-

średnio może wpływać także status społeczny i ekonomiczny rodziny,

wykształcenie i zawód rodziców, dzietność oraz inne wskaźniki demo-

graficzne (Wolska 1999). Zapytano respondentów o atmosferę panują-

cą przed ich osadzeniem. Wyniki badania przedstawia tabela 8.

W grupie badawczej zdecydowana większość ojców stwierdziła,

że w ich domach panowała pozytywna atmosfera wychowawcza –

58%, negatywną zdeklarowało 39%. W grupie kontrolnej sytuacja jest

odmienna, najwięcej badanych stwierdziło, że przed ich osadzeniem

w domu panowała negatywna atmosfera – 46%, zastanawiający jest

fakt, że 12% badanych nie chciało udzielić odpowiedzi.
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Wnioski z badań

Przeprowadzono badania wśród osadzonych mężczyzn będących

ojcami. Jako cel badań przyjęto określenie postaw rodzicielskich oraz

określenie poziomu potencjału psychospołecznego. Ustalono również

system kar i nagród stosowanych przez ojców oraz sposoby spędzania

wolnego czasu na wolności i w izolacji penitencjarnej podczas widzeń.

Przeprowadzone badania oraz analiza uzyskanych danych empi-

rycznych pozwala stwierdzić, że mężczyźni z grupy badawczej najczęściej

prezentują postawę koncentracji oraz górowania. Podobne wyniki uzyska-

no w grupie kontrolnej. Analiza testem t-studenta nie ujawniła żadnych

istotnych różnic w postawach rodzicielskich badanych ojców.

Badając ogólny poziom potencjału psychospołecznego można

stwierdzić, że wyższy poziomi uzyskała grupa badawcza. Wynik ten

wskazuje na wyniki w najwyższym przedziale. Ojcowie z grupy badaw-

czej wybierają dla siebie cele społecznie akceptowane, co może świad-

czyć o lepszym przystosowaniu do funkcjonowania w życiu społecznym.

Przeprowadzona analiza testem t-studenta dla grup niezależnych

potwierdziła obecności istotnych różnic średnich w zakresie badanych

zmiennych wchodzących w skład Kwestionariusza Potencjału Psychospo-

łecznego Więźnia w przypadku 3 zmiennych: stosunek do rodziny, stosu-

nek do pracy oraz ogólna wartość potencjału psychospołecznego. W przy-

padku tych zmiennych współczynniki istotności nie przekroczyły dopusz-

czalnej wartości p < 0,05. Ze szczegółowej analizy tabeli wynika, iż poziom

wszystkich istotnie różniących się zmiennych osiąga istotnie wyższe war-

tości średnich w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej.

Dane empiryczne uzyskane w zakresie spędzania wolego czasu

ujawniają, że ojcowie znacznie bardziej uczestniczą w zabawach

z dziećmi podczas widzeń w zakładzie karnym.
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Zbadano kary i nagrody stosowane przez ojców wobec ich dzieci.

Wszyscy mężczyźni stosowali kary. Podkreślić trzeba, że badani sto-

sowali kary cielesne, wyższe wskaźniki uzyskali badani z grupy kontro-

lnej. Jednocześnie wysokie wskazania otrzymały kary w postaci zakazu

opuszczenia pokoju czy zakazu wychodzenia z domu. Skuteczność na-

gród jest zależna m.in. od ich atrakcyjności. W grupach badawczych byli

ojcowie, którzy nie stosowali nagród wobec swoich dzieci, wyższy

wskaźnik uzyskano w grupie kontrolnej.
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Funkcjonowanie społeczne kobiet, których partnerzy

przebywają w warunkach izolacji więziennej

Ze statystyk Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że

przeważającą większość (ok. 97%) populacji więziennej stanowią męż-

czyźni. Podobnie wskazują dane statystyczne zamieszczane na Świa-

towych Listach Populacji Więziennej. Co za tym idzie, te 97% procent

populacji nie spełnia w ogóle lub wypełnia częściowo role rodzinne –

partnera, męża, ojca, dziadka – ponieważ na określony czas jest odse-

parowane od zbiorowości społecznej, jaką stanowi rodzina. Istotne jest

również, aby wspomnieć, że pobyt mężczyzn w warunkach izolacji wię-

ziennej generuje jednocześnie określoną ilość partnerek, żon, dzieci na

wolności, którzy na co dzień muszą zmagać się z konsekwencjami in-

karceracji najbliższych członków rodziny. Ta dysfunkcja niesie szereg

utrudnień i poważnych konsekwencji, nie tylko dla prawidłowo funk-

cjonującego systemu społecznego, ale przede wszystkim dla relacji

partnerskich i rodzicielskich.
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Tematyka rodzin osób przebywających w warunkach izolacji

więziennej jest w naszym kraju pomijana i zupełnie zaniedbana jeżeli

chodzi o system pomocowy, badania naukowe i programy społeczne,

a przecież najbliżsi członkowie rodziny ponoszą konsekwencje spo-

łeczne, ekonomiczne, zdrowotne itp. i do tego muszą radzić sobie ze

stygmatyzacją społeczną. W literaturze anglojęzycznej rodziny więź-

niów bywają czasami nazywane „ukrytymi ofiarami przestępstw” (Bak-

ker i in. 1978). Kiedy zostaje popełnione przestępstwo, poza pierwotnymi

ofiarami przestępstwa są też wtórne jego ofiary, które stanowią właśnie

członkowie rodziny osoby popełniającej przestępstwo (Carlson i Corver

1992). W niniejszym artykule zostanie przedstawiona sytuacja kobiet,

których partnerzy20 przebywają w warunkach izolacji więziennej.

Trudności rodzinne związane z uwięzieniem

Pozbawienie wolności partnera w znacznym stopniu modyfikuje

wiele obszarów życia rodzinnego funkcjonowania. Dla potrzeb artykułu

zostaną ukazane jedynie dwa najbardziej istotne i skrajne. Z jednej

strony, sytuacja rodzinna ulega polepszeniu na skutek pozbycia się

z domu rodzinnego „kata” i „oprawcy”, który znęcał się nad rodziną,

wykorzystując jej członków materialnie, finansowo, emocjonalnie,

seksualnie i fizycznie. Z drugiej strony nieobecność partnera/męża nie

tylko zmienia układ rodzinnych ról i stosunków, ale zmienia również

sytuację materialną, pogarszając jednocześnie status społeczny po-

zostających na wolności członków rodziny. Z badań przeprowadzonych

przez J. Travis, E. McBride, A. Solomon (Travis i in. 2004) wynika, że naj-

częściej przekształceniu podlegają rodzinne relacje zarówno wewnątrz

20 Słowo „partner” w niniejszym artykule zawiera w sobie określenie każdej
bliskiej relacji partnerskiej formalnej (poprzez zawarcie związku małżeńskie-
go) jak i nieformalnej (partnerstwo, konkubinat) uwięzionego mężczyzny.
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jak i na zewnątrz systemu. Literatura przedmiotu niewiele uwagi i miej-

sca poświęca tematyce rodzin osób przebywających w izolacji więzien-

nej, w szczególności społecznym, ekonomicznym i psychologicznym

konsekwencjom uwięzienia, z którymi borykają się rodzice skazanych:

dziadkowie, rodzeństwo, partnerzy, dzieci.

Wielokrotnie w swoich artykułach powoływałam się na

S. Hoffmana-Fishmana (1981), który w czterech etapach związanych

z uwięzieniem opisuje największe stresy i trudności, przez które prze-

chodzą członkowie najbliższej rodziny osób skazanych. Pierwszym

z etapów jest etap aresztowania. Doświadczany – zarówno dla prze-

stępcy jak i jego rodziny – szczególnie boleśnie, kiedy ma miejsce po raz

pierwszy. Aresztowani i rodziny znajdują się w szczególnym stanie ry-

zyka i kryzysie, gdyż nie wiadomo jak długo będą odseparowani od sie-

bie. Niemożliwe jest w tym czasie podejmowanie jakichkolwiek pla-

nów ani przez jedną, ani przez drugą stronę. Całe życie do momentu

zapadnięcia wyroku pozostaje w stanie stagnacji i zawieszenia. Drugi

opisywany przez autora etap dotyczy skazania – momentu zapadnię-

cia wyroku. W tym czasie ani skazany, ani osoby bliskie nie są przygo-

towane na fakt, że jednak osoba aresztowana musi pozostać za mura-

mi więzienia. Pojawia się dezorientacja, która u obu stron i wzmaga

niepokój związany z koniecznością radzenia sobie samodzielnie z za-

istniałą sytuacją. Pojawia się sporo pytań dotyczących lokalizacji miej-

sca pobytu skazanego, warunków w jakich przebywa, możliwości kon-

taktu. Trzeci etap dotyczy całego okresu uwięzienia i – w zależności

od długości wyroku – może on przybierać różne etapy. Rodziny naj-

częściej doświadczają ambiwalentnych uczuć w stosunku do osoby

pozbawionej wolności. Muszą radzić sobie ze stygmatyzacją, proble-

mami materialnymi, wychowaniem dzieci. Członkowie rodziny do-
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świadczają samotności, zwłaszcza w sytuacjach związanych z samo-

dzielnym podejmowaniem trudnych decyzji. Problemem staje się też

wyjawienie dzieciom prawdy o pobycie ojca w więzieniu. Z kolei osoby

przebywające w izolacji z czasem rozluźniają swoje więzi rodzinne ze

względu na przeszkody związane z ich utrzymywaniem, zadamawiają

się w izolacji więziennej, popadają w apatię, nudę i stagnację codziennej

więziennej rzeczywistości. Ostatni etap to czas następujący przed

i po zwolnieniu. Przez autora jest on określany jako szczególnie

oszałamiający i traumatyczny dla rodzin przestępców. Nierzadko

przejście z więzienia z powrotem do domu jest dramatyczne i bardzo

stresujące. Zaburzona zostaje homeostaza systemu rodzinnego,

zmianie ulegają reguły życia rodzinnego. Dodatkowym problemem

może być negatywne wzmacnianie stereotypów poprzez postrzeganie

osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin przez pryzmat opinii

i uprzedzeń (Marczak 2012, Marczak i Pawełek 2013).

Dzierżyńska (2016) w swoich badaniach odnośnie sytuacji rodzin

osób pozbawionych wolności wyróżniła trzy typy sytuacji społecznej tych

rodzin. Pierwsza z nich jest skoncentrowana na wspieraniu procesu reso-

cjalizacji – to najczęściej rodziny na początku kariery przestępczej partne-

ra lub ojca. Bliscy w tym typie rodzin odczuwają w stosunku do członka

rodziny przebywającego w izolacji więziennej ambiwalentny stosunek: od

miłości i wsparcia aż po rozczarowanie i chęć odejścia. Rodziny te, zda-

niem autorki, są otwarte na wszelkie formy pomocy i wsparcia ze strony

instytucji rządowych, pozarządowych oraz personelu więziennego. Druga

sytuacja rodzin, określana przez nią jako „sprizonizowana”, pozostaje

w opozycji do procesu resocjalizacji – w tym typie rodzin członkowie

szybko przyzwyczajają się do nowej sytuacji i funkcjonowania w nowych

rolach i potrafią tkwić w nich latami, wykonując swoje zadania niewłaści-
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wie lub dysfunkcyjnie. Trzeci typ rodziny jest skoncentrowany na rekon-

strukcji własnego otoczenia społecznego. W tym typie zachowanie skaza-

nego, długość wyroku oraz reakcja społeczna stanowią czynniki decydują-

ce o rozpadzie rodziny. Z badań autorki wynika, że największe zróżnico-

wanie można dostrzec w wypełnianiu przez rodziny osób pozbawionych

wolności funkcji socjalizacyjnej.

Sytuacja uwięzienia dotyka więc całej rodziny, jednak istotne dla

tego artykułu jest ukazanie w jaki sposób funkcjonują osoby najbliższe:

partnerki i żony. Jak podaje J. Murray, osoba bliska/partnerka pozostawio-

na poza murami więzienia w wyniku izolacji społecznej partnera może być

emocjonalnie osłabiona, utratą dochodów, trudnościami w utrzymywaniu

w nimi kontaktów w trakcie trwania wyroku i wynikającym z tego pogor-

szenie się relacji oraz dodatkowymi obowiązkami związanymi z opieką

nad dzieckiem (Murray 2005).

Morris, badając 825 uwięzionych mężczyzn i 469 ich żon, zauważy-

ła, że uwięzienia partnera doświadczane było przez badane bardziej jako

kryzys rozdzielenia rodziny, aniżeli kryzys wynikający ze stygmatyzacji.

Badane żony uwięzionych mężczyzn najczęściej wskazywały na pogor-

szenie sytuacji finansowej i zawodowej, obecnych postaw wobec małżeń-

stwa i przyszłych wspólnych planów życiowych, społecznej aktywności,

relacji z teściami, przyjaciółmi i sąsiadami. Badania w późniejszych latach

potwierdziły, że jednym z ważniejszych problemów doświadczanych

przez partnerki uwięzionych mężczyzn jest utrata dochodów, zmiana

miejsca zamieszkania, rozwód, problemy partnerskie i problemy ze

zdrowiem (Marczak i Pawełek 2013). Należy także podkreślić, że wskaź-

nik rozwodów wśród par, w których jeden z małżonków przebywa

w więzieniu rok lub dłużej wynosi 80% dla mężczyzn i 100% dla kobiet

(Lyman 2005).
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Sytuacja kobiet, których partnerzy przebywają w izolacji więziennej

– analiza badań

Przestawione poniżej wyniki stanowią fragment badań nad

partnerkami mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więzien-

nej. Badania zostały przeprowadzone w sierpniu 2017 r. w ramach se-

minarium magisterskiego21, a ich celem było zbadanie w jaki sposób

funkcjonują kobiety, których partnerzy przebywają w warunkach izola-

cji więziennej. Do niniejszej analizy wzięto pod uwagę jedynie wybrane

problemy badawcze:

1. Jakie było źródło utrzymania kobiet przed osadzeniem partnera

i jak ono się zmieniło podczas odbywania przez partnera kary pozba-

wienia wolności?

2. Jaki był status materialny kobiet przed osadzeniem partnera, a jaki

podczas jego pobytu w izolacji więziennej?

3. Jakie czynności domowe wykonywała kobieta, jakie partner przed

jego osadzeniem, a jakie wykonywała kobieta po odbywaniu przez

partnera kary pozbawienia wolności?

4. Jakie obowiązki związane z opieką nad dziećmi ciążyły na kobiecie,

jakie na partnerze przed osadzeniem w zakładzie karnym, a jakie pod-

czas odbywania przez partnera kary pozbawienia wolności?

5. Jak kobiety spędzały wolny czas przed osadzeniem partnera, a jak

podczas jego pobytu w izolacji więziennej?

6. Jakie potrzeby kobiet były zaspokojone przed osadzeniem partne-

ra, a jakie nie były podczas jego pobytu w izolacji więziennej?

7. Z jakich form pomocy korzystały kobiety podczas pobytu partnera

w izolacji więziennej?

21 P. Durley (2017). Potrzeby kobiet, których partnerzy odbywają karę pozba-
wienia wolności, Gdańsk (niepublikowana praca magisterska).
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W badaniach wzięły udział 32 kobiety. Badania zostały prze-

prowadzone przez Internet w zamkniętej grupie na jednym z portali

społecznościowych22 przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Po-

niżej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka grupy badawczej.

Największą grupę (50%) badanych stanowiły kobiety w prze-

dziale wiekowym 21–30 lat, 37% stanowiły kobiety w przedziale wie-

kowym 31–40 lat i równo po 7% kobiety w przedziałach wiekowych do

20 lat oraz między 40. a 50. rokiem życia. Jeśli chodzi o wiek partnerów

przebywających w izolacji więziennej przedstawia się on następująco:

największy procent (50%) stanowili mężczyźni w wieku 31–40 lat, 30%

to mężczyźni w wieku 21–30 lat, 17 % badanych wskazało na wiek part-

nera między 40. a 50. rokiem życia, a 3% na wiek poniżej 20. roku życia.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że badane kobiety są

znacznie młodsze od swoich partnerów. Połowa badanych kobiet

(50%) ma wykształcenie średnie, 30% – zawodowe, 17% – wyższe i 7%

podstawowe. Wykształcenie partnerów w relacjach respondentek

przedstawiało się następująco: 43% kobiet twierdziło, że ich partnerzy

mają wykształcenie średnie, 40% – że ich partner posiada wykształce-

nie zawodowe, 13% kobiet twierdzi, że ich partner posiada wykształce-

nie podstawowe i 3,3%, że partner posiada wykształcenie wyższe. Po-

nad połowa badanych kobiet (57%) to panny będące w związkach kon-

kubenckich ze swoimi partnerami, 23% kobiet jest w zalegalizowanych

związkach małżeńskich z partnerami przebywającymi w izolacji, 20%

to kobiety posiadające status rozwiedzionej, ale będącej w związku

konkubenckim z partnerem przebywającym w zakładzie karnym. Po-

siadanie dzieci wspólnie z przebywającym w izolacji partnerem jednego

22 Badania zostały przeprowadzone przez Internet w zamkniętej grupie na jednym
z portali społecznościowych. Po pierwsze, ze względu na zagwarantowanie anoni-
mowość kobietom, a po drugie ze względu na fakt, iż badane kobiety rozproszone
są po całej Polsce i przebywają również poza granicami kraju.
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dziecka zadeklarowało 60% badanych kobiet, 30% dwoje dzieci, 7%

troje dzieci i 3% czworo dzieci. Długość aktualnego wyroku partnera:

60% mężczyzn odbywa karę w przedziale od 1 roku do 3 lat pozbawie-

nia wolności, 27% odbywa wyroku poniżej 1 roku, 10% odbywa wyrok

w przedziale od 3 do 5 lat pozbawienia wolności, 3% w przedziale od 5 do

10 lat pozbawienia wolności. Stopień karalności partnerów ze wskaza-

niach badanych wynika, że 63% mężczyzn odbywa karę pozbawienia wol-

ności po raz pierwszy, a 33% po raz drugi i 3% po raz więcej niż czwarty.

Formy kontaktu z partnerem w trakcie odbywanej przez niego

kary pozbawienia wolności: 93% kobiet utrzymuje kontakty z partne-

rami w formie korespondencji, rozmów telefonicznych i widzeń, 77%

deklaruje otrzymywanie przekazów pieniężnych od partnerów, 50% –

dzięki możliwości wychodzenia partnerów na przepustki, 43% korzysta

z możliwości komunikatora Skype i 7% zadeklarowało, że nie ma żadnego

kontaktu z partnerem w trakcie jego pobytu w izolacji. Z danych wynika

więc, że znaczna część badanych utrzymuje z partnerami kontakty bezpo-

średnie poprzez widzenia i rozmowy telefoniczne. Należy podkreślić fakt,

że kontakty z partnerem podczas jego pobytu w izolacji więziennej gene-

rują dodatkowe problemy finansowe, które w znaczny stopniu naruszają

budżet rodzinny. Trudności te są najczęściej związane z opłatami za do-

jazd do zakładu karnego, przygotowaniem paczek, opłatami za telefony,

wynagrodzeniem dla adwokata i wieloma innymi czynnikami.

W trakcie przeprowadzania badań istotne było sprawdzenie, ja-

kie było źródło utrzymania kobiet przed osadzeniem partnera w izolacji

więziennej i jak ta sytuacja przedstawiała się podczas jego pobytu

w zakładzie karnym. Należy zaznaczyć również fakt, że pozbawienie

wolności partnera w znacznym stopniu wymusiło na partnerkach i pozo-

stałych członkach rodziny przewartościowanie zadań związanych
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z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego, w tym również kwestii

materialnej. Jak wynika z tabeli 1, niewielkim zmianom uległo źródło

utrzymania i wykonywana przez partnerki praca przed i po osadzeniu

partnera w zakładzie karnym. Przed osadzeniem 33% kobiet podejmo-

wało zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 27% – umowy o dzieło.

Tabela 1. Źródło utrzymania badanych kobiet przed osadzeniem partnera i podczas

odbywania przez niego kary pozbawienia wolności

Źródło utrzymania
Przed osadzeniem

partnera
W trakcie pobytu partnera

w izolacji więziennej
(% wskazań)

Umowa o pracę 33 30

Umowa o dzieło 27 30
Prace sezono-
we/tymczasowe 10 7

Zasiłki 10 20
Pozostanie na utrzymaniu
rodziny 13 10

Praca „na czarno” 13 13

Brak pracy 3 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Procent udzielonych wskazań odpo-

wiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondentki w tym pytaniu miały do wyboru więcej

niż jedną odpowiedź

Po osadzeniu partnera zauważa się niewielką różnicę we wska-

zaniach kobiet. Minimalnie zmniejszyła się liczba kobiet podejmujących

zatrudnienie na podstawie stałej umowy o pracę, a minimalnie zwięk-

szyła liczba kobiet podejmujących pracę na podstawie umowy o dzieło.

Prace sezonowe przed osadzeniem wykonywało 10% kobiet, a wartość

ta zmalała po osadzeniu partnera do 7%. Znaczna różnica zauważalna

jest w kwestii utrzymania z zasiłków. Przed osadzeniem partnera zasił-

ki pobierało 10% badanych, po osadzeniu w zakładzie karnym 20%.

Bycie na utrzymaniu rodziny przed osadzeniem partnera wskazało 13%,

mniej o 3% po osadzeniu partnera. Niezmienny był wskaźnik pracy „na
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czarno”. Żadna z kobiet nie była bez pracy w trakcie, gdy partner prze-

bywał w zakładzie karnym.

Jeżeli chodzi o status materialny badanych kobiet (tabela 2),

wyniki badań nie do końca potwierdził dane z tabeli 1. Mniej niż połowa

kobiet stwierdziła, że ich status materialny jest powyżej przeciętnej,

natomiast ponad 60% zadeklarowało średni, niski lub bardzo niski sta-

tus materialny. Przed osadzeniem 50% kobiet zadeklarowało, że ma

brak płynności finansowej i z trudnością starcza im od „pierwszego do

pierwszego”, a w przypadku 47% sytuacja ta pogorszyła się nieco pod-

czas pobytu partnera w izolacji więziennej. 40% badanych zadeklaro-

wało życie w dobrobycie, zakładając, że stać je na różne przyjemności,

przy czym podczas pobytu partnera w izolacji procent wskazań spadł

do 23.

Tabela 2. Status materialny badanych kobiet przed osadzeniem partnera i podczas

odbywania przez niego kary pozbawienia wolności

Status materialny badanych kobiet
Przed osadzeniem

partnera
W trakcie pobytu partnera

w izolacji więziennej
(% wskazań)

Żyję na bardzo wysokim poziomie 3 3
Żyję w dobrobycie, stać mnie na różne
przyjemności 40 23

Brak płynności finansowej, zazwyczaj
nie starcza „od pierwszego do pierw-
szego”

50 47

Żyję bardzo ubogo, nie stać mnie na
podstawowe produkty żywnościowe i
przemysłowe

7 27

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Zaskakujące jest to, że niezmiennie 3% badanych wskazało na życie na

bardzo wysokim poziomie przed i podczas pobytu partnera w więzie-

niu, natomiast przed osadzeniem partnera w izolacji więziennej żyło

bardzo ubogo 7% badanych kobiet, podczas pobytu w izolacji liczba

wskazań wzrosła do 27%. Kobiety te podkreślały, że często brakowało
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im na podstawowe produkty żywnościowe i/lub przemysłowe. Należy

przy tym nadmienić, że partnerki określały swoją sytuację jako dobrą

również w sytuacji, gdy obiektywnie panowały złe warunki materialne

– wynika to z ich socjalizacji oraz zminimalizowanych potrzeb.

Tabela 3. Czynności domowe wykonywane przez ankietowane kobiety przed osadze-

niem partnera oraz podczas odbywania przez niego kary pozbawienia wolności

Czynności domowe
Przed osadzeniem

partnera
W trakcie pobytu partnera

w izolacji więziennej
(% wskazań)

Gotowanie 87 80
Prasowanie 83 83
Mycie naczyń 87 93
Wynoszenie śmieci 83 93
Zakupy 97 97
Praca zarobkowa 83 83
Pranie 87 83
Odkurzanie 90 93
Drobne naprawy domowe 70 93
Prace wokół domu 70 83
Szycie/cerowanie 83 80
Palenie w piecu/utrzymanie ciepła w
domu 70 83

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Procent udzielonych wskazań odpo-

wiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondentki w tym pytaniu miały do wyboru więcej

niż jedną odpowiedź

Kolejny aspekt funkcjonowania badanych kobiet dotyczył wyko-

nywanych przez nie czynności domowych przed osadzeniem partnera

i podczas jego pobytu w izolacji więziennej.

W przypadku podstawowych czynności domowych większość

z nich – niezależnie od obecności lub nieobecności partnera – wyko-

nywały kobiety. Zakupy, odkurzanie, gotowanie, prasowanie, mycie

naczyń, wynoszenie śmieci, szycie, cerowanie należały głównie do

obowiązków kobiet. Istotne jest, aby podkreślić, że 70% badanych

zadeklarowało również, że do obowiązków należało również palenie
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w piecu, prace wokół domu i wykonywanie drobnych napraw w domu.

Po osadzeniu partnera w izolacji więziennej nieznacznie wzrósł procent

wskazań przy każdej z czynności, co oznaczało, że kobiety zmuszone

były przejąć obowiązki domowe należące wcześniej do partnera. Z ba-

dań wynika również, że po odbywaniu przez partnera kary w realizacji

tych obowiązków pomagała również rodzina badanej – 63% wskazań,

rodzina partnera – 43%, znajomi badanej – 23%, znajomi partnera –

20%, a 13% kobiet zadeklarowało, że nie miały żadnej pomocy w wyko-

nywaniu obowiązków domowych.

Tabela 4. Obowiązki związane z posiadaniem dziecka należące do badanych kobiet

i partnerów przed osadzeniem partnera i podczas odbywania przez niego kary pozba-

wienia wolności

Obowiązki związane
z posiadaniem dziecka

Kobiety
przed osadzeniem

partnera

Partner
przed osadzeniem

W trakcie pobytu
partnera

w izolacji więziennej
(% wskazań)

Pomoc w odrabianiu lekcji 97 70 93
Odprowadzanie do szkoły 87 80 90
Przygotowanie posiłków 90 57 83
Mycie dziecka 90 70 87
Aranżacja czasu wolnego 97 87 93
Ubieranie dziecka 93 77 87
Uczęszczanie na wywiadówki 93 70 93
Gry i zabawy z dzieckiem 97 93 93
Nauka codziennych czynności 93 77 97

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Procent udzielonych wskazań odpo-

wiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondentki w tym pytaniu miały do wyboru więcej

niż jedną odpowiedź

Istotne było również zbadanie, jak przedstawiała się sytuacja

opieki nad dziećmi przed i po osadzeniu partnera w więzieniu i jakie

obowiązki związane z posiadaniem dzieci należały do partnerek, a jakie

do partnera. Jak wynika z tabeli 4, w przypadku prawie każdej z bada-

nych kobiet obowiązki związane z opieką nad dzieckiem należały do

niej (87–97%). Do najczęstszych czynności związanych z opieką nad
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dzieckiem przez partnera należały gry i zabawy z dziećmi (93%) aran-

żacja czasu wolnego (87%) oraz odprowadzanie do szkoły. Najrzadziej

wskazywane było przygotowywanie posiłków. Z powyższego wynika,

że role ojcowskie i macierzyńskie w relacjach były rozdzielone trady-

cyjnie. Udział mężczyzn w opiece nad dzieckiem przed osadzeniem było

nieco bardziej zróżnicowany, jednak każda z badanych kobiet wskazała

udział partnera w opiece nad dzieckiem. Osoby pomagające dodatkowo

podczas odbywania przez partnera kary pozbawienia wolności: 43% –

rodzina partnera, 63% – rodzina badanej, 16,7% – znajomi badanej

i partnera, a 16% kobiet nie korzysta z niczyjej pomocy w kwestii opieki

nad dziećmi i samodzielnie wykonuje te obowiązki.

Tabela 5. Formy spędzania wolnego czasu przez badane kobiety przed osadzeniem

partnera i w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności

Formy spędzania
wolnego czasu

Przed osadzeniem
partnera

W trakcie pobytu partnera
w izolacji więziennej

(% wskazań)
Nie mam wolnego czasu 13 33
Spędzam go z przyjaciółmi 73 53
Czytam książki 37 37
Śpię 47 37
Uprawiam sport 30 13
Oglądam telewizję 67 57
Biorę udział w wydarzeniach
kulturalnych 63 47

Relaksuję się 57 33
Podróżuję 27 10
Inne 13 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Procent udzielonych wskazań odpo-

wiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondentki w tym pytaniu miały do wyboru więcej

niż jedną odpowiedź

Biorąc pod uwagę czas wolny badanych kobiet przed osadze-

niem i po osadzeniu partnera w izolacji więziennej, respondentki nie-

wiele czasu poświęcały na wskazane formy spędzania wolnego czasu.

Zauważalne są jednak niewielkie różnice na niekorzyść badanych
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w każdej z możliwych do wyboru opcji. Znaczna zmiana jest zauważal-

na w kwestii posiadania wolnego czasu. Przed osadzeniem miało go

13% kobiet, po osadzeniu partnera 33%, czas z przyjaciółmi: przed osa-

dzeniem partnera 73% badanych, po – już tylko 53%, sen: przed osa-

dzeniem 47%, podczas pobytu partnera w izolacji więziennej – 37%,

oglądanie telewizji: 67% przed osadzeniem, 57% po osadzeniu, udział

w wydarzeniach kulturalnych: 63% przed osadzeniem partnera, 47% po

osadzeniu, czas na relaks: 57% badanych przed osadzeniem partnera,

33% podczas jego pobytu w zakładzie karnym, podróże: 27% badanych

przed osadzeniem, 10% podczas pobytu partnera w zakładzie karnym.

Tabela 6. Formy pomocy udzielanej respondentkom w trakcie odbywania przez partne-

ra kary pozbawienia wolności

Pomoc udzielana partnerkom
(osoby udzielające pomocy)

Pomoc
emocjonalna

Pomoc
materialna

Pomoc
informacyjna

(% wskazań)
Rodzina badanej 67 47 63
Rodzina partnera 50 27 47
Znajomi badanej 27 3 17
Znajomi partnera 17 7 17
Osoby obce 0 3 7
Instytucje 7 17 7
Nikt nie udzielił pomocy 10 23 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Procent udzielonych wskazań odpo-

wiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondentki w tym pytaniu miały do wyboru więcej

niż jedną odpowiedź

Istotne w trakcie badań było sprawdzenie, czy kobiety-partnerki

osób uwięzionych w trakcie pobytu partnera w izolacji mogły liczyć na

wsparcie i pomoc. Z tabeli 6 wynika, że ponad połowa wskazań przez

dotyczyła pomocy i wsparcia ze strony członków rodziny badanych

oraz rodziny partnera, w dalszej kolejności kobiety mogły liczyć na

swoich znajomych oraz znajomych partnera. Najczęściej – jak wynika

z badań – partnerki korzystały z pomocy i wsparcia emocjonalnego

i pomocy informacyjnej. Niewielka ilość wskazań odnosiła się do pomo-
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cy materialnej – na tę prawie połowa skazanych mogła liczyć przede

wszystkim ze strony najbliższej rodziny i rodziny partnera.

Tabela 7. Potrzeby kobiet i ich zaspokojenie przed osadzeniem partnera i podczas od-

bywania przez niego kary pozbawienia wolności

Potrzeby kobiet
Przed osadzeniem

partnera
W trakcie pobytu partnera

w izolacji więziennej
(% wskazań)

Pożywienia 100 83
Seksualne 100 60
Snu 97 87
Wody 100 90
Ubrania 100 87
Opieki 77 33
Wsparcia 77 40
Spokoju 60 30
Poczucia bezpieczeństwa 60 27
Poczucia stabilności 67 27
Miłości 77 40
Akceptacji 67 37
Przynależności do społeczeństwa 57 33
Przyjaźni 63 30
Więzi z innymi 70 30
Szacunku 43 30
Zaufania do samej siebie 47 33
Uznania społecznego 43 27
Prestiżu 37 27
Rozwoju duchowego 33 23
Posiadania celów 47 33
Rozwijania własnych zaintereso-
wań 43 27

Dążenia do realizacji celów 53 33

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ostatni analizowany w ramach badań aspekt dotyczył zaspoko-

jeni potrzeb podczas pobytu partnera w więzieniu i przed jego osadze-

niem. W ramach badań wypisano wybrane potrzeby kobiet – były to

zarówno potrzeby wyższego jak i niższego rzędu – i sprawdzono, na ile

były one zaspokojone podczas pobytu partnera na wolności, a na ile

podlegały deprywacji podczas jego pobytu w zakładzie karnym. Tabela

7 odnosi się do piramidy A. Maslowa przy założeniu, że pożywienie,

potrzeby seksualne, sen, woda, ubranie zalicza się do potrzeb fizjolo-
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gicznych. Opieka, wsparcie, spokój, poczucie bezpieczeństwa, poczucie

stabilności zalicza się do potrzeb bezpieczeństwa. Miłość, akceptacja,

przynależność do społeczności, przyjaźń, tworzenie więzi zaliczane są

do potrzeb szacunku i uznania. Rozwój duchowy, posiadanie i realizacja

celów, rozwijanie zainteresowań zalicza się do potrzeb samorealizacji.

W odniesieniu do potrzeb fizjologicznych zauważalna jest

nieznaczna różnica we wskazaniach przed i po osadzeniu partnera w

więzieniu. W odniesieniu do potrzeb bezpieczeństwa oraz szacunku

i uznania zauważalna jest znaczna różnica we wskazaniach. Kobiety

w trakcie pobytu partnera w więzieniu znacznie odczuwają brak sta-

bilności i poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i poczucia

przynależności społecznej. W kwestii samorealizacji mniej niż poło-

wa kobiet zaznaczyła zaspokojenie tych potrzeb przed osadzeniem

partnera i nieznacznie zmniejszyła się liczba wskazań podczas jego

pobytu w więzieniu.

Podsumowując, warto podkreślić, że izolacja partnera związana

z odbywaniem kary pozbawienia wolności diametralnie zmienia życie

partnerki. W tym czasie musi ona nie tylko zmierzyć się z reakcją oto-

czenia, ale również stawić czoła obowiązkom domowym, które dotych-

czas były domeną mężczyzny. Jak wynika z badań, przynajmniej poło-

wa respondentek w trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie i opiekę ze

strony osób najbliższych: rodziny własnej i rodziny partnera. Z badań

wynika również, że kobiety mniej intensywnie spędzają wolny czas

podczas nieobecności partnera. W miarę możliwości wykorzystują

wszystkie możliwe formy kontaktu z partnerami, najczęściej poprzez

korespondencję, widzenia i rozmowy telefoniczne. Z badań wynika tak-

że, że status materialny podczas pobytu mężczyzn w więzieniu uległa

pogorszeniu. Również potrzeby zarówno wyższego jak i niższego rzędu
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– w szczególności potrzeba bezpieczeństwa i uznania – podlegają de-

prywacji podczas pobytu partnera za murami więzienia.

Wnioski końcowe i rekomendacje

Pomimo tego, iż tematyka rodzin więźniów jest pomijana nie

tylko w rodzimej literaturze, ale również w projektowaniu programów

społecznych i oddziaływań prowadzonych w społecznościach lokal-

nych, od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej tworzą i realizują

programy readaptacyjne sprzyjające społecznej reintegracji rodzin.

Większość z nich jest jednak nastawiona na wzmacnianie relacji skaza-

nych z ich dziećmi lub na przygotowywanie ich do pełnienia w przy-

szłości roli ojca. Brakuje jednak programów poświęconych tematycznie

stricte relacjom partnerskim w trakcie odbywania kary pozbawienia

wolności przez jednego z małżonków. W niektórych krajach europej-

skich i pozaeuropejskich organizowane są specjalne seminaria i szkole-

nia dla par – więźniów i ich małżonek. Większość z nich tematycznie

koncentruje się na wzmocnieniu relacji, na umiejętnościach komunika-

cyjnych, na sposobach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, na

poszerzaniu świadomości i rozumienia sytuacji, w której oboje małżon-

kowie się znaleźli, ukazaniu trudności dla każdej ze stron itp.

Warto podkreślić, że pomocne w umacnianiu więzi – relacji

partnerskich byłyby programy/warsztaty prowadzone dla par: kobiet

oraz ich parterów odbywających karę pozbawienia wolności raz dla

mężczyzn pozostających na wolności i ich uwięzionych partnerek.

W ramach programu „Praca dla więźniów” na większą skalę po-

winno rozpowszechniać się prace skazanych polegające na opiekowa-

niu się osobami przebywającymi w domach opieki społecznej lub hospi-

cjach, schroniskach dla zwierząt. Dzięki tej formie pracy skazani mają

możliwość rozwinięcia w sobie uczuć wyższych: miłości czy współczu-
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cia, które mogą umocnić podtrzymywanie i budowanie na nowo więzi

partnerskich i rodzicielskich.

Niezbędne wydaje się również włączenie kuratorów oraz pra-

cowników socjalnych do tworzenia programów i projektów, w ramach

których byłyby prowadzone grupy wsparcia lub seminaria dla kobiet,

których mężczyźni przebywają w warunkach izolacji więziennej. Znaczna

część tych kobiet jest jednak narażona na stygmatyzację ze strony bli-

skich, sąsiadów i całego społeczeństwa, co generuje u nich nierzadko

poczucie winy, wstydu, samotność, zagubienie, apatię.

Podstawą do wchodzenia i trwania w satysfakcjonujących związ-

kach są prawidłowe postawy wobec siebie i wobec drugiej płci. Prawi-

dłowość ta stanowi warunek dobrej komunikacji pomiędzy partnerami,

która może owocować w sferze emocjonalnej empatią, czułością, troską,

zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia. W sferze

działań – wspólnymi dążeniami, współpracą w prowadzeniu domu i wy-

chowaniu dzieci, współodpowiedzialnością, a także wspólnym pokony-

waniem przeciwności losu. W sferze intelektualnej wsparciem i wzajem-

ną wymianą doświadczeń. Relacje te więc mogą i powinny stwarzać wa-

runki sprzyjające rozwojowi człowieka, a ich brak lub hamuje rozwój

partnerów (Łukaszek 2004). Jednak niezależnie od tego czy jest to

aspekt wzmacniający, czy – ze względu na wyraźne cechy patologii –

osłabiający, kształtuje on osobowość jednostki, jej postawę społeczną,

wyznaczając jednocześnie pewne koleje losu.
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CZĘŚĆ III

Wsparcie społeczności lokalnej w procesie readaptacji osób
opuszczających zakłady karny
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Włodzimierz Jacek Głuch

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie

Praca więźniów jako szczególny most

do reintegracji społecznej na wolności.

Nowe perspektywy przez pryzmat programu

Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”

na przykładzie Okręgowego Inspektoratu

Służby Więziennej w Lublinie

Na początku roku 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości przygo-

towało autorski program aktywizacji osadzonych przebywających

w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zaprezentowano w nim

rozwiązania mające na celu znaczące zwiększenie liczby skazanych

pracujących w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Kwestia

zatrudniania więźniów jest uregulowana w Oddziale 5 „Zatrudnienie”

Kodeksu Karnego Wykonawczego. Rozróżniono tam dwie istotne formy

zatrudniania skazanych: odpłatna i nieodpłatna.

Pierwsza wiąże się z koniecznością odpłatności za świadczoną

pracę w wysokości co najmniej równowartość minimalnego wynagro-

dzenia. Taki zapis wysokości wynagrodzenia za pracę skazanych został
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narzucony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym 23 lutego

2010 r. Poprzedzony został skargą wniesioną w kilka lat wcześniej

przez skazanego, który po odbyciu kary zaskarżył ówczesny zapis

stanowiący, iż skazani mogą otrzymywać za swoją pracę połowę naj-

niższego wynagrodzenia. Wspomniany wyrok doprowadził do dra-

stycznego spadku zainteresowania wśród pracodawców świadcze-

niem pracy przez więźniów.

Druga forma zatrudniania więźniów związana jest bezpośrednio

z art. 123 a KKW. Polega na świadczeniu pracy w postaci prac porządko-

wych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyj-

nych Służby Więziennej lub prac społecznych, np. na rzecz samorządów

terytorialnych, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie.

W tym przypadku wynagrodzenie skazanym nie przysługuje.

Program pracy więźniów miał bezpośrednio przyczynić się do

zwiększenia liczby pracujących więźniów oraz do obniżenia kosztów,

jakie na utrzymanie systemu więziennictwa ponoszą podatnicy. Oparty

został na trzech filarach. Po pierwsze założono budowę min. 40 hal

produkcyjnych przy zakładach karnych. Środki na inwestycję będą po-

chodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Pieniądze na

Fundusz będą pochodzić z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, tym sa-

mym program nie będzie finansowany z budżetu państwa. Po drugie

(tzw. drugi filar) zostanie zwiększona możliwości świadczenie nieod-

płatnej pracy więźniów na rzecz samorządów i społeczności lokalnych

(art. 123a § 1 KKW). Po trzecie – i chyba najważniejsze z punktu widze-

nia pracodawców – zostaną wdrożone większe ulgi dla przedsiębior-

ców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta, podobnie jak i budowa hal

produkcyjnych, będzie finansowana ze środków Funduszu Aktywizacji

Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
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Całość założeń powyższego programu przyczyni się do znacznego

wzrostu zainteresowania wśród pracodawców zatrudnianiem więź-

niów zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować w Polsce kilka zja-

wisk społeczno-ekonomicznych mających bezpośredni wpływ na za-

interesowanie pracą, a dokładniej na poszukiwanie nowych, bardziej

intratnych możliwości zarobkowania. Bardzo dobitnie świadczy o tym

spadający wskaźnik bezrobocia. Można pokusić się o tezę, iż zaczęła się

era rynku pracownika, a kończy era pracodawcy. Uwidoczniły się

znaczne żądania socjalne pracowników wobec pracodawców, szcze-

gólnie jeśli chodzi o sferę szeroko pojętych uposażeń. Tym samym

program „Praca dla więźniów” wypełnia idealnie lukę powstałą w ob-

serwowanym niedoborze pracowników na rynku pracy, szczególnie

tych nieposiadających specjalistycznych kwalifikacji zawodowych.

W polskich więzieniach przebywa obecnie ponad 75 tysięcy pen-

sjonariuszy. W ostatnich dwóch latach obserwujemy znaczny wzrost

zainteresowania zatrudnienia skazanych zarówno wśród pracodaw-

ców jak i samych więźniów. Obecny wskaźnik powszechności za-

trudnienia znacznie przekracza 50% wszystkich osób osadzonych za

więziennymi murami. Gdyby przyjąć kryteria doboru do zatrudnienia

tylko tych więźniów, którzy są zdrowi, nie są szczególnie chronieni, lub

tych którzy nie stwarzają poważnego zagrożenia dla współosadzonych,

personelu więziennego lub też dla samych siebie, wskaźnik powszech-

ności zatrudnienia kształtowałby się na poziomie 80%. Mając na uwadze

tak znaczną liczbę osób pozbawionych wolności, a jednocześnie świad-

czących pracę, należy ze wszech miar docenić wysiłki kadry więziennej

w zaangażowanie w realizację przedmiotowego programu.
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Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzyma-

nia więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali

w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln

złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego pro-

gramu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez

samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Im więcej osadzonych

pracuje, tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń

przeznaczane są na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz

Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ze środków Funduszu fi-

nansuje się budowę hal produkcyjnych oraz wypłaca przedsiębiorcom

ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawio-

nych wolności w wysokości 35% wartości przysługujących skazanym

wynagrodzeń brutto.

Tabela 1. Powszechność zatrudnienia więźniów w poszczególnych inspektoratach

Służby Więziennej w pierwszych 9 miesiącach 2017

OISW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Średnia
OISW Rzeszów 44,92 41,31 49,27 57,04 63,25 65,88 66,23 64,35 65,85 57,57%
OISW Lublin 52,91 51,85 54,23 53,86 56,53 55,90 56,52 55,94 55,60 54,82%
OISW Kraków 46,92 49,06 49,60 52,49 53,39 57,86 58,43 58,84 58,91 53,94%
OISW Poznań 47,81 48,39 47,97 51,89 56,75 55,75 56,15 56,57 56,41 53,08%
OISW Białystok 42,43 45,72 47,37 53,33 57,33 53,26 56,10 55,19 55,85 51,84%
OISW Warszawa 47,34 46,76 47,96 49,58 51,04 52,50 52,14 51,99 52,08 50,16%
OISW Koszalin 47,14 45,35 45,97 47,76 50,01 53,32 53,46 53,10 54,24 50,04%
OISW Olsztyn 42,41 42,66 44,06 49,02 53,48 53,17 53,64 54,04 54,99 49,72%
OISW Gdańsk 44,05 42,90 44,39 47,79 50,57 50,60 51,59 51,80 51,33 48,33%
OISW Wrocław 43,48 44,85 45,30 45,99 51,10 51,12 50,69 50,26 51,05 48,20%
OISW Opole 43,38 44,75 45,21 45,39 49,78 50,02 50,79 51,79 51,66 48,09%
OISW Szczecin 43,29 43,13 44,52 46,46 50,06 50,64 50,84 51,18 48,90 47,68%
OISW Bydgoszcz 43,39 44,21 45,23 46,01 47,31 47,85 47,59 47,60 47,20 46,27%
OISW Katowice 39,05 40,21 41,79 44,33 46,93 48,67 49,98 50,24 50,23 45,71%
OISW Łódź 43,09 43,12 43,83 43,05 44,41 45,27 45,85 44,68 45,64 44,33%
Średnia 44,64 44,94 46,24 48,52 51,61 52,32 52,80 52,69 52,82 49,62%

Jak widać, powszechność zatrudnienia więźniów była bardzo

wysoka. W jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego zatrudnie-

nie osób pozbawionych wolności traktowane jest jako jeden z najważ-

niejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Praca w czasie odby-
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wania kar i środków przymusu traktowana jest jako środek wycho-

wawczy służący readaptacji społecznej skazanych i ukaranych. Praca

aktywizuje skazanych, przygotowuje do życia i ma ogromy wpływ na

atmosferę w jednostce.

Za największy sukces należy uznać znaczny wzrost poziomu

zatrudnienia odpłatnego, głównie dzięki ogromnemu rozwojowi

współpracy z podmiotami komercyjnymi, gdzie początek programu to

zaledwie 548 skazanych, natomiast dzisiaj istnieje możliwość finanso-

wania własnych potrzeb i spłatę zobowiązań aż 943 osób. Należy rów-

nież podkreślić, że zwiększając liczbę osób pozbawionych wolności

skierowanych do pracy odpłatnej, proporcjonalnie zwiększa się udział

osób odbywających karę w finansowaniu więzień, modernizacji i roz-

woju całego systemu penitencjarnego.

W trosce o właściwą i skuteczną resocjalizację, prowadzi się

szeroko zakrojoną współpracę w obszarze kierowania skazanych do

pracy na cele społeczne z:

– jednostkami samorządu terytorialnego,

– podmiotami, dla których organ gminy, powiatu lub województwa

jest organem założycielskim,

– państwowymi lub samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,

– spółkami prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Pań-

stwa lub gminy, powiatu, województwa,

– instytucjami lub organizacjami reprezentującymi społeczność lokalną,

– jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, fundacjami,

stowarzyszeniami i wieloma innymi instytucjami użyteczności publicz-

nej, niosących pomoc charytatywną.

Realizacja II i III filaru programu rządowego, czyli rozszerzenie

kręgu podmiotów uprawnionych do zatrudnienia nieodpłatnego osób
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pozbawionych wolności oraz zwiększenie ulgi dla przedsiębiorców,

a także wszystkie zorganizowane spotkania i konferencje, udzielone

wywiady oraz inne podjęte działania marketingowe ukierunkowane na

pozyskanie nowych kontrahentów umożliwiły podpisanie kolejnych

umów z podmiotami zewnętrznymi. Na dzień 30 listopada 2017 roku

jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego współpracowały ze 166

partnerami, gdzie 64 to podmioty komercyjne zatrudniające skazanych

odpłatnie, zaś 102 to instytucje uprawnione, na mocy obowiązujących

przepisów, do zatrudnienia nieodpłatnego.

Pomimo ogromnej liczby utworzonych miejsc pracy poza tere-

nem jednostek penitencjarnych, funkcjonariusze i pracownicy Służby

Więziennej okręgu lubelskiego podejmują działania sprzyjające dal-

szemu rozwojowi współpracy ze światem zewnętrznym w zakresie

wykonywania pracy przez osoby pozbawione wolności. Tym samym

świadomie wspierają procesy mające na celu skuteczną reintegrację

społeczną więźniów.

Nieocenioną rolę w tym procesie odgrywają również fundacje,

stowarzyszenia, uczelnie wyższe (szczególnie koła naukowe) i szeroko

dorozumiane instytucje pomocowe, które wspierają kadrę więzienną

w prawidłowym kształtowaniu procesu reintegrowania tych osób do

nowych ról społecznie pożądanych. Sama reintegracja społeczna

w rozumieniu Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-

cjalnym oznacza działania, w tym również o charakterze samopo-

mocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby

uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie in-

tegracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecz-

nych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
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Reintegracja społeczna może być realizowana w szczególności po-

przez:

– trening interpersonalny/warsztaty umiejętności społecznych,

– doradztwo zawodowe/warsztaty aktywnego poruszania się po

rynku pracy,

– konsultacje indywidualne,

– trening gospodarowania własnymi środkami,

– trening umiejętności obsługi komputera,

– dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania

wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia,

– w zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą praw-

nym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnie-

nia wspieranego,

– wyjścia integracyjne,

– udział w wydarzeniach kulturalnych,

– promowanie wolontariatu.

Część z powyższych zadań realizuje Służba Więzienna w ramach

szeroko pojętej resocjalizacji polegającej na eliminacji głęboko zinternali-

zowanych wzorów kulturowych i wpojenia wzorów przeciwstawnych

(Sztompka 2007). Jednakże aktualne pozostaje pytanie: czy jest możliwy

skuteczny proces resocjalizacji w warunkach uwięzienia? Wielu znawców

przedmiotu wyraża się tu bardzo sceptycznie. Nie może być mowy o sku-

tecznej resocjalizacji w warunkach izolacji społecznej (Hołyst 1994, 1997,

Ciosek 1993), dlatego niektórzy nazywają resocjalizację w warunkach wię-

zienia resocjalizacją penitencjarną (Machel 1994). Wyraża się ona

w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw osadzonych poprzez

dostępne środki i wiedzę kadry penitencjarnej. Jednakże bez zaangażowa-
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nia społeczności zewnętrznej nie może być mowy o skutecznej korekcie

negatywnych wzorców i zachowań.

I tu z nieocenioną pomocą przychodzą wspomniane wcześniej

NGO współpracujące ze Służbą Więzienną w tym zakresie. Tylko taki –

wspólny wymiar oddziaływań – może okazać się trafnym i przydatnym

narzędziem sprzyjającym w reintegracji społecznej osób inkancerowa-

nych. Wspólnie realizowanych jest wiele programów autorskich, które są

ukierunkowane na prognozę, diagnozę i naprawę pojedynczych jedno-

stek społecznych. Wiele z nich to autorskie pomysły wychowawców,

psychologów czy terapeutów więziennych. Ich analizy podjęła się swego

czasu dr Monika Marczak, tworząc coś na wzór podręcznika skierowa-

nego nie tylko do studentów czy kadry naukowej, ale również jako formę

zachęty do naśladowania i powielania przez praktyków penitencjarnych

(Marczak 2009).

Wśród funkcjonariuszy i pracowników polskiej Służbie Więziennej

występuję największy odsetek osób z wyższym wykształceniem spośród

wszystkich służb mundurowych. Przekład się to w liniowy sposób na

jakość pracy resocjalizacyjnej i oddziaływań penitencjarnych nakierowa-

nych do osób pozbawionych wolności. Przy uwzględnieniu ścisłej

współpracy ze środowiskiem naukowym oraz dzięki wypracowywanej

latami platformie współpracy z licznymi organizacjami pomocowymi,

współczesna Służba Więzienna – jako nowoczesna formacja – potrafi

sprostać większości wyzwań XXI wieku związanych z reintegracją spo-

łeczną skazanych. A szczególnie skuteczne okazują się tu nowe pomysły,

takie jak realizacja programu „Praca dla więźniów”, który w krótkim cza-

sie spełnił wszystkie zamierzenia i oczekiwania oraz przyniósł wymierne

korzyści zarówno dla szeroko rozumianego społeczeństwa, jak i samych

adresatów, do których jest kierowany.
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Andrzej Fereniec

Areszt Śledczy w Lublinie

Współpraca Służby Więziennej z podmiotami

administracji publicznej w celu profesjonalizacji

pomocy osobom pozbawionym wolności

Mając na uwadze wzrost świadomości społecznej na temat celo-

wości i metod oddziaływania resocjalizacyjnego na osoby skazane od-

bywające karę izolacji więziennej, rozdział ten ma za zadanie przybliżyć

działalność Służby Więziennej oraz zwrócić uwagę na zasadność mądrej

partycypacji członków społeczności w kształtowaniu społecznych po-

staw osób pozbawionych wolności, także u abnegatów tego tematu.

Ważne jest, aby prawdziwa przemiana skazanego oraz prawidłowa jego

reintegracja społeczna odbywała się nie tylko w umysłach osób przeby-

wających za kratami i ich bezpośrednich opiekunów, ale także w głowach

ich bliskich oraz przedstawicieli władzy i członków społeczeństwa,

szczerze i permanentnie zainteresowanych zmniejszaniem nieadekwat-

ności losu skazanych z wyboru lub też nie oraz – tym samym – przyczy-

nianiem się do niwelowania liczby osób powracających do przestępstwa.
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Mędrcy powiadają, że żeby o czymś mówić, należy najpierw do-

świadczyć. Idąc tym tokiem myślenia, czy warto zatem wtrącać

wszystkich obywateli do więzienia, aby zechcieli zrozumieć, dlaczego

nie chcą w nim przebywać? I co musiałoby się zadziać, aby społeczeń-

stwo dostrzegło, że aby wskazać drugiemu człowiekowi drogę, należy

zacząć od autodiagnozy rzeczywistych zagrożeń społecznych czyhają-

cych codziennie na każdego? Tylko te dwa pytania generują lawinę od-

powiedzi, a jeszcze trzeba by było znaleźć w tym gąszczu sedno. Na

takie pytania odpowiadali nie raz już mędrcy resocjalizacji, politycy,

przedstawiciele świata nauki, ciągle poszukując rozwiązania, które

okaże się strzałem w dziesiątkę w obronie innych przed skutkami prze-

stępstw. Prawda natomiast jest taka, że można, owszem, spędzać dłu-

gie godziny na dywagacjach, ale kiedyś wreszcie należy „ubrać” ducha

ideacji w ciało realne, a prawdziwa praca zaczynać ma się za murami,

skoro dom rodzinny i tzw. ulica z rozmaitych przyczyn zapomnieli o tzw.

dziadków dobrym wychowaniu.

Komu przypada zatem w udziale pobudzanie świadomości spo-

łecznej na temat sposobów wpływania na tych, co zeszli z dobrej dro-

gi lub prawie na niej są? Odpowiedź jest wpisana od prawie 100 lat

w polską myśl penitencjarną oraz przepisy i regulaminy Służby Wię-

ziennej stojącej na straży porządku i bezpieczeństwa społecznego,

coraz bardziej od wielu lat wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom oto-

czenia, wyłaniając przykłady dobrych praktyk zza krat i zachęcając,

aby skazani, którzy rozpoczęli proces przemiany, nie pozostawali po

raz kolejni sami z prozą życia nieuchronnie czyhającą na to, aby po-

tknęli się jeszcze raz.

Z obserwacji zachowań społecznych wynika, że ludzie często nie

wiedzą, jak można pomóc innemu, który upadł i nie wie jak zrobić
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pierwszy krok, poprosić o wsparcie, zaufać. Jeden upadnie na chwilę na

ulicy potknąwszy się o kamień, inny w więzieniu będzie miał w sercu

i umyśle kilka lub kilkanaście krzywd ciężkich niczym głazy. Temu

pierwszemu podajemy rękę i dajemy przekonanie, że nie trzeba wzywać

pogotowia ratunkowego. Ten drugi zaś wymaga wielu lat przemyśleń

w celi mieszkalnej zakładu karnego A lub B. Tu mamy już zadanie dla

Służby Więziennej. Warto, aby współcześnie kreowana myśl peniten-

cjarna oscylowała wokół rzeczywistych potrzeb społecznych, aby

szczerze i otwarcie patrzyła w stronę oczekiwań obywateli, zwiększa-

jąc szanse skazanych na prawidłową przemianę. W ostatnich latach

coraz częściej tak właśnie się dzieje, chociaż zawsze znajdą się malkon-

tenci. Żeby pomóc, trzeba wiedzieć komu i czego potrzebuje, skonkrety-

zować oczekiwania i dostosować możliwości, ale zawsze w świetle

praworządności, z poszanowaniem godności człowieka i zgodnie z za-

sadami indywidualizacji i humanitaryzmu.

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy zadania w zakresie

wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wol-

ności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apo-

lityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną

strukturę organizacyjną. Do podstawowych zadań Służby Więziennej

zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. należy:

1) Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wo-

bec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim

przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodo-

wych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury

fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
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2) Wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpie-

czający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe;

3) Zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub

tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wyko-

nywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące po-

zbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humani-

tarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowot-

nej i religijnej;

4) Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;

5) Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub prze-

stępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach

śledczych;

6) Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku

i bezpieczeństwa;

7) Wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczaso-

wego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu

skutkujących pozbawieniem wolności, jeżeli mają być wykonywane

w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji

orzeczenia wydanego przez właściwy organ;

8) Współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz

z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień

międzynarodowych (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm. s.1).

Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań

z instytucjami rządowymi i samorządu terytorialnego. Bardzo ważnym

elementem jest również uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu

kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także

społecznej kontroli nad jej wykonaniem. Pełni ono istotna rolę w spo-
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łecznej readaptacji osób skazanych. W wykonywaniu orzeczeń mogą

współdziałać w szczególności stowarzyszenia, fundacje, organizacje

oraz instytucje, szkoły wyższe i placówki naukowe, jak również kościoły

i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania. Zasady tego

współdziałania określa szczegółowo Rozporządzenie Prezesa Rady

Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych,

zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad

ich wykonywaniem (Dz.U. z dnia 12 grudnia 2003 r.).

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz

pomoc w społecznej readaptacji skazanych regulują także przepisy Ko-

deksu Karnego wykonawczego, a w szczególności art. 38:

§1. W wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapo-

biegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności,

mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytu-

cje, których celem działania jest realizacja zadań określonych

w niniejszym rozdziale, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe

oraz osoby godne zaufania.

§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mogą – w porozumieniu z dy-

rektorem zakładu karnego lub aresztu śledczego – uczestniczyć

w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej,

oświatowej, sportowej i religijnej w tych zakładach lub aresztach.

Współpraca powyższa jest możliwa poprzez wymianę do-

świadczeń, monitoring realizacji zadań i analizę ich zastosowania

w resocjalizacji skazanych. Niezmiernie istotne jest tutaj zrozumienie

rzeczywistych potrzeb osób pozbawionych wolności tak, aby jak naj-

bardziej skrupulatnie dopasować i modyfikować możliwe formy wspar-

cia i ukierunkować je odpowiednio do działań krótko lub długofalowych.
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Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie współpra-

cuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucjami sa-

morządowymi, instytucjami kulturalnym, uczelniami wyższymi, ko-

ściołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami charytatywnymi

i ośrodkami pomocy społecznej, innymi instytucjami pożytku publicz-

nego, a są to przede wszystkim: Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sąd

Okręgowy w Lublinie, Kurator Okręgowy SO w Lublinie, Urząd Woje-

wódzki w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Lublinie, Komenda Wo-

jewódzka Policji w Lublinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Po-

żarnej w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

w Lublinie, Straż Miejska w Lublinie, Urząd Miejski w Lublinie, Staro-

stwo Powiatowe wLublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Po-

wiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła

Przedsiębiorczością i Administracji w Lublinie, Krajowa Szkoła Są-

downictwa i Prokuratury w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Biu-

ro Edukacji Publicznej w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-

gowego w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubli-

nie, Państwowe Muzeum Na Majdanku, Muzeum na Zamku, Instytu-

cje Gospodarki Budżetowej.

Nasuwa się pytanie: jak mądrze pomagać osobom pozbawio-

nym wolności oraz jak społeczeństwo może partycypować w kreowa-

niu prospołecznych zachowań i w zmianie postaw skazanych? Otóż

w celu przygotowania osób pozbawionych wolności do społecznej

readaptacji ważne jest przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawiska izo-

lacji i wykluczenia społecznego już na wczesnym etapie pobytu w izo-

lacji, a następnie kontynuowanie reedukacji zakładowej przy udziale

bliskich członków rodzin oraz społeczeństwa. Wysoce wskazana jawi
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się tu ścisła koordynacja działań instytucji i organów udzielających

pomocy społecznej, pomocy postpenitencjarnej oraz przywięziennych

zakładów pracy.

Nawiązując do preambuły oraz §2 Listu intencyjnego o partner-

skiej współpracy z dnia 12 listopada 2015 zawartego pomiędzy Mini-

sterstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby

Więziennej, można zauważyć za autorami, że ideą przyświecającą

współpracy instytucjonalnej jest dbałość o prawidłowe zrozumienie

potrzeb osób pozbawionych wolności, inspirowanie, opracowywanie

i wdrażanie programów readaptacji społecznej, mających na celu ukie-

runkowanie skazanych i otoczenia do podniesienia jakości życia, za-

pewnienia sprawnej komunikacji i przepływu informacji, umożliwienie

osadzonym, ich rodzinom i otoczeniu przezwyciężenia trudnych sytu-

acji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne

uprawnienia, możliwości i zasoby.

Służba Więzienna jest uważna na podejmowanie działań

zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osadzonych i ich

rodzin oraz integracji ze środowiskiem otwartym, podejmowanie

działań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i bezdomno-

ści, na odpowiedzialne współdziałanie w umieszczaniu w domach

pomocy społecznej osób zwalnianych z zakładów karnych, a wyma-

gających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełno-

sprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codzien-

nym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie

usług opiekuńczych. Służba Więzienna współdziała z instytucjami

specjalistycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu prze-

ciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych

zjawisk społecznych.
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Chcąc przybliżyć nieco zakres działalności naukowo-badawczej

polskiego więziennictwa, warto przypomnieć na rodzimym przykładzie,

że jednostki penitencjarne Okręgu Lubelskiego Służby Więziennej nie-

ustannie współpracują z placówkami naukowymi, uniwersytetami

i szkołami policealnymi, umożliwiając tym samym pracownikom na-

ukowym i studentom zapoznanie się ze specyfiką pracy penitencjarnej.

Studenci resocjalizacji i psychologii pod opieką kadry penitencjarnej

i czujnym okiem kierownictwa jednostek penitencjarnych mają możliwość

uczestniczenia w ramach staży i praktyk w pracy dydaktycznej ze skaza-

nymi, co wydaje się być istotnym doświadczeniem, w szczególności dla

osób, które własną przyszłość wiążą z pracą w więziennictwie. Możliwość

pracy w bezpośrednim kontakcie z więźniami stanowi okazję do skonfron-

towania nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktyką, dzięki

czemu łatwiejsze staje się podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłej

drogi zawodowej. Przekłada się to na ustawiczne podnoszenie jakości

i efektywności proponowanych oddziaływań penitencjarnych.

Służba Więzienna nieustannie czuwa nad zacieśnianiem dia-

logu pomiędzy środowiskiem więziennym a otoczeniem społeczno-

gospodarczym w regionie Lubelszczyzny. Warto systematycznie

podkreślać wartość, jaką niesie ze sobą współpraca w zakresie an-

gażowania więźniów w zatrudnienie zewnętrzne jako nieodłącznego

czynnika resocjalizacji. Okręg Lubelski SW może poszczycić się od kilku

lat znakomitymi wynikami, jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia ska-

zanych oraz szczególną dbałość o stałe poszerzanie listy umów

z kontrahentami zatrudniającymi więźniów, co jest efektem owocnej

współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami. Potrącenia z wynagrodzeń

skazanych na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz

Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który utworzony został
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w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu

osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1116) oraz potrącenia

z wynagrodzeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy

Postpenitencjarnej Służba Więzienna przeznacza „na tworzenie no-

wych miejsc pracy, modernizację przywięziennych zakładów pracy oraz

organizację nauki zawodu i doskonalenia zawodowego osadzonych. We

współpracy ze społecznością lokalną na szeroko pojętym rynku pracy

ważny jest profesjonalizm funkcjonariuszy, ich dbałość o odpowiednie

przygotowanie skazanych kierowanych do zatrudnienia oraz umiejętne

sprawowanie kontroli nad zatrudnionym skazanym oraz w badaniu at-

mosfery i nastrojów w środowisku pracy. Postrzeganie skazanych jako

osób aktywnych na rynku pracy, podwyższa ich samoocenę i motywuje

do starań, społeczeństwo zaś może postrzegać ich jako wysoko cenio-

nych pracowników, dlatego rozwój współpracy między więziennictwem

a przedsiębiorcami może być uznany za dobry kierunek zmian”.

Bardzo adekwatnie powyższe potrzeby rozumie powołana przez

wojewodę lubelskiego Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Po-

mocy Skazanym, będąca lokalnym adwersarzem działalności Rady

Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, organu opi-

niodawczo-doradczego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości,

powołanego przez Prezesa Rady Ministrów w celu koordynowania

współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeń-

stwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz

w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej, a także wykony-

wania kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej

(art. 40§1 Kodeksu karnego wykonawczego). W skład Rady wchodzą

przedstawiciele służb i instytucji administracji centralnej, samorządu

terytorialnego, instytucji finansowych, pracodawcy oraz organizacje
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pozarządowe. Do uczestniczenia w pracach rady terenowej można za-

prosić przedstawicieli innych podmiotów, tj. stowarzyszeń, fundacji,

kościołów i innych związków wyznaniowych, związków zawodowych

i samorządu zawodowego, przedstawicieli nauki oraz osoby godne za-

ufania w celu podniesienia świadomości prawnej społeczności w zakre-

sie współuczestniczenia w realizacji zadań Służby Więziennej. Poprzez

chociażby zapewnienie udziału w posiedzeniach lubelskiej Rady Tere-

nowej przedstawicieli środowiska lokalnego, sądów okręgowych, za-

kładów karnych i aresztów śledczych oraz instytucji zajmujących się

działalnością w zakresie promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości we

współpracy z przedstawicielami administracji rządowej w zakresie uła-

twienia pracodawcom zatrudniania skazanych, możliwe jest promowa-

nie pracy skazanych w środowiskach lokalnych.

Stowarzyszenia, organizacje, instytucje, których przedmiotem

działalności jest troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji

oraz pomoc osobom skazanym, mogą wspierać działalność Służby

Więziennej w ramach współpracy między zespołami jak i jednostkami,

co przyczynia się do zwiększenia wydajności, tworzy warunki sprzyja-

jące elastyczności i zmianom, przyspiesza procesy uczenia się, a być

może – w procesach długoterminowych – również zapobiegnie zrutyni-

zowaniu działań instytucjonalnych.

Praca z osobami skazanymi, często naznaczonymi patologią

środowiskową (kryminogenna przeszłość członków rodzin, uzależnie-

nia od środków psychoaktywnych, przemoc w rodzinie) wymaga spore-

go przygotowania i wysiłku, jednakże stanowi ewidentny społeczny

interes. Warto zatem nadal podążać szlakiem lubelskiej myśli peniten-

cjarnej, kładąc szczególny nacisk na selekcję i edukację wolontariuszy

na najwyższym poziomie tak, aby kiedy zetkną się z trudnymi sytuacja-
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mi osób pozbawionych wolności, natłokiem pracy, kryzysem, konfliktami,

brakiem wiedzy o osobie i innych, brakiem umiejętności społecznych, nie

stało się to problemem nie do rozwiązania. Lubelska Służba Więzienna

od lat współpracuje z wolontariatem lubelskim w zakresie edukacji

więźniów w ramach realizacji szerokiej gamy programów resocjalizacji,

aktywizacji zawodowej, pracy z uzależnionymi, chwaląc wysokie kompe-

tencje osób udzielających się na rzecz dobra wspólnego. Warto dobrze

poznać tych, z którymi się współpracuje, dlatego szczególny nacisk kła-

dzie się tu na inwestowanie we wzajemne poznanie oparte na uczciwo-

ści, asertywności i wzajemnym szacunku.

Jest taka stara i pełna prawdy maksyma, że kropla miodu przynęci

więcej much niż galon żółci. Parafrazują nieco, dotyczy to również etosu

ludzi w Służbie Więziennej, bo jeśli chce się zdobyć popleczników dla swo-

jej idei, należy najpierw przekonać ich i innych, że jest się szczerym w swo-

ich zamiarach. To jest owa kropla miodu zdobywająca ludzkie serca. Jest to

droga prowadząca do umysłu, do rozumu i raz już otwarta spowoduje, że

można przekonać innych do siebie i słuszności swej sprawy. O ile sprawa

jest rzeczywiście słuszna i godna, a taką jawi się działanie na rzecz zapo-

biegania powrotowi do przestępstwa osób już raz osadzonych.

Lubelscy penitencjaryści widzą sens w budowaniu współpracy

opartej na uzasadnionej pewności swych kompetencji, swojego zaanga-

żowania i własnej postawy wobec innych. Widzą także potencjał

i doświadczenie innych, mających dobry wpływ na kształtowanie postaw

skazanych. Podstawą współpracy jest komunikacja wynikająca z postawy

asertywnej, gdzie ludzie potrafią opisać własne oczekiwania tak, aby zo-

stać dobrze zrozumianym.

Społeczeństwo odpowiada pozytywnie na zaproszenie do lubel-

skich jednostek penitencjarnych, ponieważ wie, że Służba Więzienna
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chce usłyszeć drugą stronę i refleksje wdrożyć w życie więzienne. To, co

kluczowe we współpracy, to przekazywanie informacji zwrotnych spo-

łeczeństwu, odwoływanie się do faktów, a tu nie można się niczego

wstydzić, bo intencja Służby jest pozytywna, jest intencją pomocy, słu-

żenia, wspierania i adekwatnego do potrzeb określania dalszych kie-

runków działań. Tak lubelska Służba Więzienna staje się służbą innym,

aby żyło się wszystkim mądrzej i bezpieczniej. Warto zrozumieć jak

bardzo istotna na rzecz dobra wspólnego jest trwała i dobra wizja

przyszłości resocjalizacji oraz jasne zasady udziału w pracy peniten-

cjarnej, wykorzystanie potencjału ludzkiego wszystkich działających na

rzecz edukacji skazanych.

Aby społeczeństwo darzyło nas zaufaniem i aby można było

zbudować z nim dobre relacje, warto zaadoptować wspólnie ideę

o poczuciu ogromnej odpowiedzialności, wtedy będziemy wspólnie

motywować się i wspierać w pracy na rzecz tych, którym nie dane by-

ło zaznać w życiu szczerości intencji innych.

Pokora i akceptacja popełnianych błędów po obu stronach muru

więziennego sprzyjać może wirtualizacji mentalnej owego muru, otwie-

raniu się na innowacyjne działania i eksperymenty. Nie zamierzamy

burzyć murów, ale budować więzi społeczne, a przez to monitorować

i koordynować proces resocjalizacji jeszcze precyzyjniej.
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Dominika Woźniak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności szansą

na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego

Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące

zatrudniania osób pozbawionych wolności temat ten wymaga przed-

stawienia licznych punktów widzenia. Problematyka podejmowania

pracy przez osoby odbywające sankcje izolacyjne jest niezwykle kon-

trowersyjna i często negatywnie odbierana przez społeczeństwo.

Niniejsze opracowanie poruszy m.in. aspekt prawny, czynniki

psychologiczne, socjologiczne oraz resocjalizacyjne. Zważywszy na

wielopłaszczyznowy zakres problemu, artykuł przybliża jedynie pod-

stawowe zagadnienia w obrębie wyżej wymienionych składowych,

jednakże pozwoli spojrzeć na tę tematykę z perspektywy zarówno

osób pełniących funkcję pracowników (osadzonych), pracodawców

(przedsiębiorców), jak i nadzorujących aktywność zawodową skaza-

nych (Służba Więzienna).
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Regulacje prawne zatrudniania osób odbywających sankcje izolacyjne

Do przepisów prawnych regulujących sytuację zatrudniania

skazanych zaliczamy kolejno: Kodeks Karny Wykonawczy23 oraz Usta-

wę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolno-

ści24. Ponadto bliżej niewyjaśnione kwestie w wyżej wymienionych do-

kumentach precyzują inne rozporządzenia oraz ogólnie obowiązujący

Kodeks Pracy25.

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego

2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych26 od-

najdziemy informacje na temat zasad zatrudniania odpłatnego i za-

trudniania nieodpłatnego z uwzględnieniem prac na rzecz jednostek

organizacyjnych Służby Więziennej. Rozporządzenie zawiera również

wyjaśnienia co do zasad udzielania urlopów i okresów niewykonywania

pracy przez skazanych.

Do zatrudniania osadzonych – w zależności od formy zatrudnie-

nia – uprawnieni są:

a) stowarzyszenia, organy administracji publicznej, organizacje po-

żytku publicznego oraz instytucje charytatywne,

b) w zakresie zatrudnienia odpłatnego – osoby prowadzące jedno-

osobową działalność gospodarczą, spółdzielnie, spółki (osobo-

we/kapitałowe) oraz przedsiębiorstwa państwowe,

c) w zakresie zatrudnienia nieodpłatnego – organizacje non profit.

23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz.1573)
24 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolno-
ści (tekst jedn. Dz.U. z dnia 9.10.1997 r. Nr 123, poz. 777).
25 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94).
26 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr
27, poz. 242).
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Oprócz unormowania sytuacji podmiotów zatrudniających,

istotna jest również kwestia zrozumienia okoliczności zatrudnianych.

Przepisy przewidują różne formy prawne zatrudniania skazanych.

Najważniejsza informacja płynąca z KKW dotyczy faktu, iż w pierwszej

kolejności pracę zarobkową powinni podjąć osadzeni posiadający zo-

bowiązania alimentacyjne, kary grzywny oraz będący w trudnej sytuacji

materialnej, osobistej lub rodzinnej27. W powyższym nie ma zastoso-

wania kierowanie się rodzajem przestępstwa czy długością wyroku.

Aby osoba odbywająca karę pozbawienia wolności mogła podjąć pra-

cę, musi uzyskać zgodę dyrektora zakładu28. Ustawa przewiduje, iż

podejmowana praca powinna być w miarę możliwości zgodna z zawo-

dem. Istotne są tu czynniki psychologiczne, tj. potrzeby skazanego,

osobiste aspiracje oraz poszanowanie zainteresowań. Ma to szczegól-

nie pozytywne oddziaływanie na osadzonych zatrudnionych poza za-

kładem karnym, a także w końcowym okresie odbywania wyroku. Jest

to niejako próba życia na wolności. Osoba taka może sprawdzić się w

warunkach wolnościowych oraz zaistnieć na rynku pracy w przyszło-

ściowej perspektywie kontaktu z pracodawcą (Kuć 2011). Odstąpienie

od tej zasady ma zastosowanie w przypadku dożywotniego pozbawie-

nia wolności – art. 121§10: „Skazany na karę dożywotniego pozbawienia

wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego może

wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego”.

Prawo pracy traktuje o wielu aspektach zatrudnienia. Należy

mieć na uwadze, iż osadzeni również podlegają temu prawu. Rozporzą-

dzenia jasno określają ich przywileje oraz obowiązki. W klarowny spo-

sób reguluje zapisy dotyczące wartości wynagrodzenia, zasad jego

27 Art. 122 §2 KKW.
28 Art. 121 §3 KKW.
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przyznawania, urlopów, zwolnień oraz bardzo istotnych kwestii: umów

o pracę i świadczenia ubezpieczeń społecznych.

Z psychologicznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na na-

stępujące czynniki: praca dyscyplinuje oraz uczy poczucia odpowiedzial-

ności. Zatrudniony skazany, który posiada obowiązek czynności do zre-

alizowania czuje się potrzebny i wartościowy. Z czasem prowadzi to do

wykształcenia się postaw prospołecznych oraz nawyku pracy (Kuć 2011).

Motywacja osadzonych w zakresie podejmowania pracy

Człowiek, jako istota w pełni myśląca, od stuleci stanowił inspi-

rację do prowadzenia licznych badań z zakresu funkcjonowania rasy

ludzkiej. Badacze wywodzący się z różnych dziedzin nauki w niezależny

sposób próbują tłumaczyć motywy ludzkiego postępowania. Liczne

stanowiska metodologiczne i odrębne podejścia teoretyczne prezentują

różne sposoby rozumienia zachowania człowieka. Do najbardziej skraj-

nych wyjaśnień zalicza się podłoże genetyczne zdeterminowane biolo-

gią i stojącą w opozycji do niego wolną wolę, gdzie człowiek niejako

dzierży władzę nad swoim losem, a jego decyzje potrafią zmieni bieg

historii życia (Franken 2006).

Motywy ludzkiego zachowania można tłumaczyć w oparciu

o różne koncepcje systemów motywacyjnych. Przegląd dostępnej

literatury oraz skrupulatna jej analiza pozwala wyróżnić trzy pod-

stawowe składniki determinujące działanie człowieka. Należą do

nich biologia, uczenie się i poznanie. Możliwość zrozumienia moty-

wacji człowieka do pracy płynie jednak z wiedzy na temat konkret-

nych koncepcji motywacji w zakresie pracy. Nie jest przedmiotem ni-

niejszego artykułu przedstawienie owych koncepcji, natomiast warto

posiadać świadomość ich istnienia. Teorie te wskazują na motywy

wewnętrzne, m.in. potrzeby, pragnienia, czynniki zadowolenia oraz
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niezadowolenia (np. zarobki, warunki pracy). Istotne są również takie

kwestie jak sprawiedliwe nagradzanie, wyznaczanie celów, pozytyw-

ne wzmocnienia czy osobisty rozwój i awanse.

Oprócz przepisów prawnych regulujących zatrudnianie osa-

dzonych zasadnym wydaje się scharakteryzowanie psychologiczno-

socjologicznych czynników podejmowania zatrudnienia. Najważniej-

szym aspektem jest jakość wykonywanej pracy oraz korzyści z niej

płynące. Można to osiągnąć poprzez dwa rodzaje instrumentów moty-

wacyjnych: środki oraz systemy. Środki motywowania to nic innego jak

narzędzia, którymi posługuje się na przykład pracodawca. Wypada jed-

nak przy tym pamiętać o indywidualnym podejściu do pracownika. Po-

winno się rozpoznać oczekiwania i potrzeby, a następnie podmiotowo

dostosować metody. Praca układa się pomyślnie tylko wtedy, gdy ist-

nieje pozytywna relacja pomiędzy zatrudnionym a podmiotem gospo-

darczym. Aby zbudować taką relację, należy stworzyć odpowiedni sys-

tem motywacyjny. Połączenie adekwatnych środków motywacyjnych

i zasad ich stosowania zawiera się w systemach motywacyjnych orga-

nizacji pracy (Malec 2004). Oczywiście jest to wiedza teoretyczna. O ile

jej zastosowanie jest skuteczne w zwykłym środowisku pracy, o tyle

może ona przynosić inne efekty w organizacji funkcjonowania zbioro-

wości więziennej na polu zawodowym. Dlatego tak ważna wydaje się

psychoedukacja w zakresie aktywizacji zawodowej. Warto uświadomić

osoby pozbawione wolności o cechach charakteryzujących pracę pod-

czas odbywania kary.

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności stanowi obecnie

jeden z najbardziej widocznych efektów stosowania tzw. środków

oddziaływań penitencjarnych. Z roku na rok wzrasta wskaźnik pracu-

jących osadzonych, co dobrze rokuje na dalsze lata. Pomysł ustawo-
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dawców posiada jednak pewne uchybienia, które niekiedy utrudniają

podjęcie pracy – wiąże się to z zakresem czynu karalnego oraz dłu-

gością zasądzonego wyroku. Wielu osadzonych, pomimo iż posiada

zdolność zawodową, nie spełnia kryteriów niezbędnych do skierowania

ich do pracy poza terenem jednostki penitencjarnej. Problem ten mógł-

by zostać rozwiązany poprzez uruchomienie przywięziennych zakła-

dów pracy, na co jednak potrzeba olbrzymich środków finansowych.

Oczywiście to nie oznacza, że aktualnie takie zakłady pracy nie funkcjo-

nują. Dziś na terenie Polski mamy ponad 10 przedsiębiorstw państwo-

wych zatrudniających osadzonych, np. w 2016 r. przedsiębiorstwo ZIGB

„PIAST” w Wołowie zatrudniło 58,40% skazanych przebywających na

terenie takich jednostek jak Rawicz, Wołów, Wrocław, Kłodzko29.

Kwestie prawne zatrudniania osób pozbawionych wolności są

uzależnione od panujących warunków. Rotacja osadzonych jest na tyle

duża, iż przepisy nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwości.

Historia więziennictwa pokazuje, jak bardzo zmieniają się metody reso-

cjalizacji i nacisk na poszczególne z nich. Dawniej kara pozbawienia

wolności stanowiła bezwzględną izolację od środowiska społecznego.

Aktualnie zmierza się ku jak najmniejszemu wyłączenia karanego ze

społeczeństwa (np. poprzez SDE –System Dozoru Elektronicznego).

Powstają liczne kampanie uświadamiające pracodawców, iż osoba po

odbytym wyroku powinna zasługiwać na drugą szansę. W życie wcho-

dzą projekty, które pomagają byłym osadzonym odnaleźć się na rynku

pracy poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staż

29 Dane ze strony Służby Więziennej,

http://www.igbpiast.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&I

temid=109 (dostęp 1.11.2017 r.).
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zawodowy u pracodawcy (np. Projekt „Nowa Droga –wsparcie osób

młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze”)30.

Obecnie liczne agencje pracy i przedsiębiorstwa borykają się

z wymogiem przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Uznaje się

to za dyskryminację. Jednak jest to dokument, którego nikt nie chce

lekceważyć. Wynika to z faktu, iż społeczeństwu jest trudno zaufać

byłemu osadzonemu. Niewątpliwie osoba z takimi doświadczeniami

może budzić obawy w potencjalnych pracodawcach. Jednak znajduje-

my rozwiązanie tej sytuacji – aktywizacja zawodowa osób pozbawio-

nych wolności w trakcie odbywania kary jest szansą na zatrudnienie

skazanych po opuszczeniu zakładu karnego. Przyszli pracodawcy są

w stanie zweryfikować osiągnięcia byłych osadzonych poprzez refe-

rencje z pracy pełnionej w trakcie odbywania wyroku. Stanowi to

szansę dla osób, których czyn karalny nie eliminuje z pełnienia

uprzednio wykonywanego zawodu. Aktywizacja zawodowa – oprócz

tego, że może przyczynić się do szybszego znalezienia pracy po

opuszczeniu zakładu karnego – przynosi również korzyści podczas

odbywania wyroku. Osadzeni mający zadłużenia finansowe (grzywny

bądź zobowiązania alimentacyjne) są w stanie terminowo wywiązy-

wać się ze spłaty należności. Część zarobionych pieniędzy wpływa

m.in. do tzw. żelaznej kasy, co stanowi zbiór oszczędności po wyjściu

na wolność. Jednak brak wiedzy i zrozumienia, co dzieje się z zaro-

bionymi pieniędzmi budzi w skazanych frustrację i silne poczucie

niesprawiedliwości. Uważają oni, że traktuje się ich jako tanią siłę

roboczą i wykorzystuje fakt, że mają więcej czasu wolnego niż prze-

strzegający prawa obywatele. Zasadnym wydaje się położeniu naci-

sku na edukację w zakresie osadzonych jako pracowników. Osoba

30 Projekt „Nowa Droga”, http://nowadroga.eu/ (dostęp 1.11.2017 r.).
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odbywająca karę pozbawienia wolności w sytuacji rozumienia i zaak-

ceptowania tzw. systemu zatrudniania będzie efektywniejsza w pra-

cy i bardziej zmotywowana do jej podejmowania.

Reasumując, bycie zatrudnionym podczas odbywania wyroku,

oprócz finansowych korzyści, pozwala na zdobycie dodatkowych umie-

jętności i doświadczenia zawodowego. Jest to czas, kiedy osadzony

może podnieść swoje kwalifikacje i czuć się na swój sposób pożytecz-

ny. Obok profitów wynikających z aspektów prawnych zatrudnienia,

nieocenione są zyski psychologiczne. Skazany przyjmuje nową rolę:

pracownika. Nieprzerwanie ma poczucie, że pomimo zaistniałych oko-

liczności funkcjonuje jak każdy dorosły i odpowiedzialny obywatel, ponie-

waż uczęszcza do pracy, a także wzmacnia się pozytywnie w poszukiwa-

niu motywacji oraz chęci do zmiany dotychczasowego stylu życia.
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Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Warsztaty artystyczne – edukacja osób pozbawionych wolności

poprzez kreacje artystyczną z elementami arteterapii

Jedną z ważnych części wsparcia osób odbywających karę po-

zbawiania wolności w ramach projektu „Przygotowanie do wolności.

Reintegracja społeczna osób opuszczających zakłady karne przy

wsparciu potencjału społeczności lokalnej” były prowadzone przez

wolontariuszy zajęcia artystyczne z wykorzystaniem elementów

arteterapii. Spotkania te były istotnym elementem większej całości

poświęconej szeroko pojętej pomocy rodzinom znajdującym się

w trudnej sytuacji, gdzie jeden z członków jest pozbawiony wolności.

System rodziny jest jak dobrze działająca maszyna – jeśli za-

braknie jednego elementu, zachwieje się jej funkcjonowanie, co ma

wpływ na każdy element składowy. W tym przypadku „brakującym

elementem” był ojciec.

Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko życia każdego

człowieka. W środowisku rodzinnym tkwią największe potencjały



194

rozwojowe jednostki. Ta najmniejsza jednostka społeczna wywiera

ogromny wpływ na osobowość człowieka i jego własny rozwój.

Rodzina odpowiada za zapewnienie podstawowych potrzeb jed-

nostki związanych z poczuciem bezpieczeństwa oraz stałości. Dzisiaj

wspomniane potrzeby stale wystawiane są na próbę. Stale zmieniająca

się rzeczywistość ujęta w szerszym pojęciu ma ogromny wpływ na rze-

czywistość związaną z najbliższym otoczeniem rodziny. Te zamiany

wyznaczają nowe wyzwania dla współczesnej rodziny. Człowiek w sy-

tuacji kryzysu poszukuje wsparcia oraz kontaktu z bliskimi. A co jeśli

najbliżsi krewni, przyjaciele, środowisko lokalne i wszystko to co daje

człowiekowi poczucie bezpieczeństwa są oddzieleni wysokim murem

i zasiekami? Wsparcie rodziny w takim kryzysie jest szczególnie ważne.

Dlatego istotne jest podjęcie kreatywnych form pracy pozwalających

na nawiązanie innego niż dotychczas kontaktu i dialogu na wielu po-

ziomach. Nieludzkim byłoby zostawienie tych rodzin samych sobie,

a wsparcie społeczne w tym zakresie ma szczególną wartość. Trzeba

o tym mówić, edukować. Społeczeństwo powinno zdawać sobie sprawę

z trudności, z jakimi mierzy się rodzina w sytuacji pozbawienia wolności

jednego z członków. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest wspierać

w miarę możliwości dotkniętą kryzysem tę najbardziej podstawową

komórkę społeczną.

Pewne nieprzystosowanie społeczne jednego z członków rodzi-

ny (w tym wypadku ojca/męża), które doprowadziło do sytuacji owej

separacji może być spowodowane jego zaburzeniem osobowości. Za-

burzenie to obejmować może kilka aspektów: nieprawidłowe spo-

strzeganie świata i siebie w tej subiektywnej rzeczywistości, błędy

w percepcji bodźców zewnętrznych, co skutkuje brakiem adekwatno-

ści reakcji. Zjawisko braku przystosowania do życia w społeczeństwie
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i wynikającej z niego przestępczości jest dowodem niepoprawnej so-

cjalizacji jednostki, co jest wyzwaniem i próbą dla społeczeństwa, któ-

rego zadaniem jest przyjęcie na nowo w swe szeregi i wsparcie procesu

resocjalizacji jednostki w szczególnych sytuacjach w trakcie odbywania

kary, a zwłaszcza po jej odbyciu. Tylko przy wieloaspektowej współpra-

cy jesteśmy w stanie zwiększyć skuteczność powrotu i ponownej,

zgodnej z panującymi normami społecznymi, socjalizacji.

Człowiek do najlepszego funkcjonowania potrzebuje otaczać się

i nawiązywać budujące więzi społeczne, rozumiane bardzo szeroko: od

najbliższych relacji tj. rodzina, przyjaciele po dalsze –współpracownicy,

sąsiedzi etc. Nawiązane relacje społeczne mają wpływ na budowanie

świata wartości jednostki, a co za tym idzie – późniejsze życiowe wybo-

ry, kształtujące osobowość jednostki. Niewystarczające lub wymykają-

ce się spod norm społecznych wpływy stają się przyczyną późniejszego

niedostosowania, a to krótka droga do złamania prawa oraz życia

w sytuacji ograniczenia wolności (Wolińska 2016). Na różnym etapie

wspomnianej drogi jednostka trafia na pomoc różnych instytucji, które

pragną wrócić niedostosowanych społeczeństwu. Na początku sąd

może przydzielić nadzór kuratora, ośrodki wychowawcze lub popraw-

cze, aż do wynikającego z pełnoletniości ograniczenia wolności w za-

kładzie karnym/ areszcie śledczym. Bywa, że osoby, które poznajemy

podczas pracy wolontariackiej przeszły od najmłodszych lat wszystkie

szczeble wsparcia resocjalizacyjnego proponowanego przez państwo,

są też tacy, których dopiero dorosłe życie doprowadziło do kary po-

zbawiającej ich wolności. Każda ze spotkanych przez nas osób jest in-

na, ma swoją jedyną, niepowtarzalną historię. Zadaliśmy sobie pytanie:

czy jest jeden sposób, by dotrzeć do wszystkich, tak różnych od siebie

osób? Czy my, nieprofesjonaliści, wolontariusze, samozwańczy wy-
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słannicy, przedstawiciele „wolnego społeczeństwa”, którym tak bardzo

zależy na tym, żeby każdy czuł się bezpiecznie w swoim świecie, mo-

żemy znaleźć formę pracy, która wyzwoli nasze wspólne potencjały?

Czy potrafimy pomóc im zrozumieć siebie oraz wesprzeć ich w tej kry-

zysowej sytuacji pozbawienia wolności oraz rozłąki z rodziną? Szukając

odpowiedzi na powyższe pytania, znaleźliśmy – pośród wielu metod

wsparcia resocjalizacji – warsztaty artystyczne: kreacja plastyczna

z elementami arteterapii.

Arteterapia w modelowym ujęciu oznacza zbiór technik i form

pracy terapeutycznej wykorzystujących wielorakie dziedziny sztuki, np.

muzykę, malarstwo, dramę, literaturę etc. Używając skrótu myślowego,

można określić ją jako terapię za pomocą sztuki. Arteterapia jest narzę-

dziem skierowanym na człowieka i jego najbliższe otoczenie, a jej celem

jest poprawa jakości życia jednostki biorącej w niej udział, przywróce-

nie zdrowia oraz pomnożenie jej zdrowia przy pomocy kreacji plastycz-

nych (Karolak 2014).

Terapia przez twórczość daje możliwość płynnego dotarcia do

ukrytych w podświadomości informacji przy pomocy obrazu, rzeźby,

rysunku, ruchu czy też ekspresji muzycznej. Działania twórcze są swo-

istym kluczem do zamka drzwi prowadzących do wnętrza psychiki.

Dzięki wizualnemu językowi uniwersalnych symboli, docieramy do źró-

dła i istoty naszej egzystencji. Dzięki artystycznym środkom wyrazu

możemy skonfrontować się z płynącymi z wewnątrz potrzebami. Ob-

cowanie z twórczym „Ja” pozwala oswoić lęki, wyzwolić się od destruk-

cyjnych przywiązań. Tworząc, jednostka dostrzega swoje życie z innej,

nowej perspektywy, co pozwala zdystansować się do nieoczekiwanych

wyzwań. Wnikliwe wejście w swój świat wewnętrzny i rozpoznanie

tkwiących w nas schematów, przywiązań, jest drogą do uzdrowienia
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i podmiotowego rozwoju. Zgodnie z definicją Stowarzyszenia Artetera-

peutów Polskich „Kajros”, arteterapia jest działalnością ukierunkowaną

na człowieka i jego środowisko, ma na celu przywrócenie, poprawę lub

utrzymanie zdrowia i dobrej jakości życia, jest prowadzona przez osobę

o odpowiednich kwalifikacjach, a jej specyfika polega na tym, że do re-

alizacji celu wykorzystuje sztukę w różnych jej formach, traktowaną

jako narzędzie terapeutyczne oraz związek terapeutyczny zachodzący

między prowadzącym terapię a jego podopiecznym (Statut SAP Kajros

2014). Definicja Europejskiego Konsorcjum Arteterapii ECArTE podkre-

śla, że w pojęciu arteterapii mieści się sztuka w różnych formach i pro-

ces twórczy, a także wspierające środowisko wykorzystywane jako

środki autoekspresji, wglądu, niewerbalnej komunikacji, nieroztkli-

wiające terapeutycznej zmiany... Celem (arteterapii) nie jest ani wy-

produkowanie produktu artystycznego, ani ocena estetyczna lub

diagnostyczna, chociaż jedna z tych rzeczy może się zdarzyć, ale

uzdrowienie (healing). Autoterapeuci reprezentujący różne podejścia

teoretyczne i metodologiczne oferują sposoby, dzięki którym łatwiej-

sza jest eksploracja osobowości klienta i jego relacji z innymi ludźmi.

Zamiast bezpośrednio kierować się na problemy (konflikty) klienta,

metodologie autoterapeutyczne zmierzaj do rozwiązywania konfliktu

używając metafor (Statut ECArTE 2013).

Arteterapia zakłada, że proces twórczy służy autoekspresji – po-

maga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności

interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres,

podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd. W takim

podejściu łączymy różne pola ludzkiego rozwoju: sztuki wizualne, tj. ry-

sunek, malarstwo, rzeźba i inne formy wizualne oraz wiedzę o procesie

twórczym z modelami doradztwa personalnego i psychoterapią.
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Arteterapia stosowana jest w pomocy dzieciom, osobom dora-

stającym, dorosłym i osobom w okresie późnej dorosłości, grupom spo-

łecznym i rodzinom w leczeniu lęków, depresji, innych zaburzeń afek-

tywnych, uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w przypad-

kach nadużycia seksualnego i przemocy domowej, w trudnościach

społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością

i chorobą, w traumach i przeżyciach straty, przy problemach fizycz-

nych, poznawczych i neurologicznych oraz trudnościach psychospo-

łecznych związanych z chorobami somatycznymi, jak również we

wsparciu resocjalizacji w zakładach karnych. Szerokie zastosowanie arte-

terapii oraz jej różnorodność w formie i metodach sprawia, że coraz popu-

larniejszy staje się pogląd, że nie ma jednej arteterapii, stąd poprawnym

będzie stwierdzenie w liczbie mnogiej: arteterapie (Karolak 2014)

Arteterapia może spełniać funkcję korekcyjną, jak również sty-

mulacyjną. Zbigniew Skorny podaje trzy funkcje arteterapii:

1. Rekreacyjna – polegająca na tworzeniu warunków ułatwiających

wypoczynek, oderwanie się od codziennych trudności i problemów

życiowych;

2. Edukacyjna – dostarczenie dodatkowych wiadomości, pełnej wie-

dzy i zwiększanie mądrości życiowej, dzięki czemu osoba lepiej orientu-

je się w rzeczywistości i skuteczniej rozwiązuje problemy;

3. Korekcyjna – polega na przekształcaniu mechanizmów mniej war-

tościowych na bardziej wartościowe. Mogą to być zmiany nastawienia

z negatywnego na pozytywny lub zmiana koncepcji własnego życia

(Skorny 1989).

Celem arteterapii jest otworzenie jednostki na przeżycie retro-

spekcji znaczenia zdarzeń w kontekście przeszłości i stworzenie prze-

strzeni do zmiany postaw przyszłego zachowania z uwzględnieniem
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faktycznych warunków otaczających konkretną jednostkę. Rzetelnie

pojęta arteterapia jest skierowana na wykrywanie wewnętrznych opo-

rów, które sabotują procesy poznawcze, rozwój zdolności oraz kształ-

towanie osobowości. Inne cele autoterapeutyczne to:

– ujawnienie odczuć,

– oczyszczanie, czyli ujawnienie uczuć za pomocą malowania, ryso-

wania, itp., co powoduje pozbycie się ich,

– uświadomienie, czyli wyrzucenie swoich uczuć poprzez ich nama-

lowanie i następnie oglądanie swego rysunku,

– porównanie, które polega na zbieraniu rysunków z każdych zajęć

terapeutycznych i ich porównywanie, by uświadomić zmiany zachodzą-

ce w ich autorze, czyli osobie poddanej terapii.

Podstawowym celem arteterapii jest uzyskanie takiego stanu

u pacjenta, że po zakończeniu terapii optymistycznie podchodził do

problemów, radził sobie z własnymi emocjami, staje się odporny na

niepowodzenia i nabiera wiary we własne siły.

Cele arteterapii możemy sklasyfikować w dwóch podgrupch:

1) Cele główne:

a) terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno-

poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań,

b) relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć,

niepowodzeń, frustracji i agresji.

2) Cele szczegółowe:

a) pobudzanie wszechstronnego rozwoju,

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

c) stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą róż-

norodnych środków artystycznych,

d) wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę
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z tego zakresu – będzie ona w przyszłości pomocna w budowaniu rela-

cji z dziećmi,

e) rozwijanie sprawności manualnej,

f) rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji,

g) zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wyko-

nane zadanie,

h) uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiąza-

niem kontaktów,

i) przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury.

Ze względu na pełnione funkcje arteterapie dzielimy na:

1) Rekreacyjną – pozwala osiągnąć stan wyciszenia, radości, rozluź-

nienia, wewnętrznego spokoju, a przez to wyzwolenia energii życiowej;

2) Edukacyjną – polega na dostarczeniu dziecku dodatkowych wia-

domości i zwiększeniu jej mądrości życiowej, a także umiejętności ra-

dzenia sobie w różnych sytuacjach;

3) Korekcyjną – przejawia się w różnych formach niesienia pomocy

dzieciom mającym problem z niedostosowaniem się do otaczającego

świata, przestrzeganiu i akceptacji siebie i innych, wyrównaniu braków

i ograniczeń psychofizycznych.

Rodzaje arteterapii:

– biblioterapia – terapia czytelnicza za pomocą słowa, publikacji,

materiałów czytelniczych,

– choreoterapia – leczenie za pomocą tańca,

– chromoterapia – leczenie kolorami, barwami,

– dramatoterapia/psychodrama – terapia poprzez przygotowanie

i uczestniczenie w spektaklach teatralnych,

– estetoterapia – terapia poprzez doznania estetyczne, poprzez

kontakt z pięknym otoczeniem, dziełem sztuki itp.,
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– ergonoterapia/terapia zajęciowa – wyspecjalizowana forma reha-

bilitacji organizowana w formie zajęć w pracowniach tkackich, cera-

micznych, rzeźbiarskich, metaloplastyki,

– hortikuloterapia – terapia poprzez pracę lub przebywanie w ogrodzie,

– ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw,

– muzykoterapia – terapia za pomocą muzyki,

– poezjoterapia – terapia za pomocą recytowania, czytania lub pisa-

nia poezji,

– silvoterapia – terapia za pomocą obcowania z lasem,

– talasoterapia – terapia za pomocą obcowania z morzem,

– socjoterapia – terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej

grupie społecznej (Chmielnicka-Plaskot 2011).

Zajęcia artystyczne prowadzone przez wolontariuszy miały na

celu uaktywnienie osób przebywających w Areszcie Śledczym w Lubli-

nie, dodanie im wiary we własne możliwości, sprowokowanie myślenia

o swojej rodzinie i dzieciach, aż po zbudowanie poprzez artystyczną

działalność nowego spojrzenia na swoje życie, nadanie nowego sensu

oraz refleksję nad wyznawanymi wartościami. Spotkanie przy jednym

stole podczas warsztatów miało wiele znaczeń. Wspólna praca twór-

cza pobudzała do refleksji nad własnym życiem. Swobodne rozmowy

z ludźmi „z wolności” pozwalały na spojrzenie na własne życie z innej

perspektywy. Fakt tworzenia czegoś dla własnych dzieci, kierował my-

śli i uczucia w stronę rodziny. Podczas zajęć uczestnicy mogli uzyskać

swoisty wgląd i oswoić emocje związane z rozłamem rodziny w związ-

ku z odbywaniem kary pozbywania wolności. Przygotowanie się do

świątecznych spotkań z bliskimi pozwalało również poczuć się lepiej

i łagodniej przeżywać okresy rozłąki między widzeniami. Warsztaty

artystyczne pozwoliły przejść uczestnikom osobliwą terapię przez
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twórczość. Najważniejszy był sam proces tworzenia, podczas którego

uczestnicy relaksowali się, lepiej rozumieli siebie i zbliżali mentalnie do

swoich pociech. Wytwory, choć piękne i pomysłowe, były tu na drugim

planie. Bardzo ważnym aspektem podczas twórczych warsztatów było

podkreślanie przez wolontariuszy podmiotowości uczestników oraz

podmiotowości dzieci przez swoich ojców. Zachodzący proces twórczy

był indywidualny dla każdego z osobna. Nie powstała żadna taka sama

praca. W trakcie osobistych procesów twórczych, uczestnicy bezpo-

średnio dotarli do ukrytych w podświadomości informacji o sobie oraz

o sobie w roli ojca. Wierzymy, że nasze działania pomogły odnaleźć

uczestnikom klucz do ich prawdziwego wnętrza, a zrozumienie siebie

i wzrost samoświadomości pomogą w przyszłości zbudować swoje

nowe, lepsze życie na wolności.
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Karolina Wychowaniak

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Wolni pośród skazanych, czyli o wolontariacie w więzieniu.

Wybrane programy resocjalizacji jako przykład zaangażowania

wolontariatu w proces readaptacji osób pozbawionych wolności

„Eleutheria” – słowo pochodzące od greckiego eleuthéros co zna-

czy „wolny”. Wolność – wartość utracona, często idealizowana, bywa, że

rozumiana jedynie jako brak ograniczeń zewnętrznych, możliwość robie-

nia tego co chcę i kiedy chcę, obiekt marzeń i tęsknoty osób jej pozbawio-

nych. Jednak wolność oznacza również odpowiedzialność, umiejętność

świadomego wyboru tego co dobre i złe. W myśl tak rozumianej wolności

wolontariusze programu „Eleutheria” starają się pomagać osadzonym. Nie

są w stanie zwrócić im wolności, cofnąć czasu, naprawić za nich błędów

przeszłości. Mogą jednak zrobić wiele sensownych rzeczy.

Istotą programu „Eleutheria” jest pomoc w readaptacji społecz-

nej osadzonych oraz osób, które opuściły już mury więzienia, a także

wspieranie procesu resocjalizacji poprzez działania wewnątrz jedno-

stek penitencjarnych.
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Obecnie współpracujemy z sześcioma jednostkami peniten-

cjarnymi na terenie województwa lubelskiego. Są to Areszt Śledczy

w Lublinie, Zakład Karny w Chełmie, Zakład Karny w Opolu Lubel-

skim, Areszt Śledczy w Krasnymstawie, Zakład Karny we Włodawie

i Zakład Karny w Białej Podlaskiej. W każdej jednostce wśród pra-

cowników oddziału penitencjarnego jest osoba odpowiedzialna za

współpracę z wolontariatem. Osoby te zajmują się kontaktem z wo-

lontariuszami, organizacją warunków do prowadzenia zajęć, rekru-

tacją osadzonych do programów, wsparciem merytorycznym przy

przygotowywaniu projektów oraz monitorowaniem działań prowa-

dzonych przez wolontariuszy.

Działania wolontariuszy wewnątrz jednostek penitencjarnych

obejmują następujące obszary:

– umacnianie więzi rodzinnych,

– przygotowanie do wyjścia na wolność,

– rozwijanie zdolności i zainteresowań,

– działania edukacyjne,

– działania psychokorekcyjne,

– wspomaganie postaw prospołecznych i kompetencji społecznych.

Realizacja programów nie byłaby możliwa, gdyby nie wolon-

tariusze. Są to osoby młode, ambitne i pełne zapału, które gotowe są

powziąć pewien wysiłek, by mieć realny wpływ na naszą rzeczywi-

stość. Obecnie w programie działa ponad 30 wolontariuszy. Są to

głównie studenci kierunków pedagogicznych, psychologii oraz pra-

wa. Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie osadzonych w trakcie

odbywania kary pozbawienia wolności, pokazywanie pozytywnego

wzorca oraz przekazywanie wartości cenionych w społeczeństwie.
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Dlaczego wolontariusz idzie do więzienia?

Jestem w wolontariacie, dlatego że pozwala mi to wyjść poza ramy

własnego codziennego funkcjonowania i dostrzec drugiego człowieka w po-

trzebie. Poza tym stanowi dla mnie ścieżkę rozwoju i samorealizacji, a sukces

podopiecznych daje poczucie satysfakcji. Pomoc osadzonym wydaje mi się

szczególnie potrzebna i ważna ze względu na stereotypy i stygmatyzację, jaką

objęta jest ta grupa. Powrót do życia na wolności jest trudny dla wielu z nich,

dlatego działania mające na celu m.in. readaptację społeczną są niezwykle

potrzebne.

Natalia

Mija rok odkąd dołączyłam do wolontariatu. Nie raz słyszałam, że or-

ganizowane są jakieś akcje, ale nigdy nie wiedziałam od czego to się zaczyna.

W październiku 2015 roku dowiedziałam się o funkcjonowaniu wolontariatu,

który na swój cel bierze pomoc więźniom i osobom opuszczającym zakład

karny. Jako studentkę resocjalizacji ciekawiło mnie to drugie życie. Nie widzia-

łam, że dzięki dołączeniu do wspaniałych ludzi nie tylko będę mogła spełniać

się poniekąd zawodowo, ale też poznać ludzi, którzy poświęcają swój czas

pomagając innym. Od roku akcje, które prowadzone są w wolontariackiej ro-

dzinie pomagają wielu ludziom i w sumie nam samym, bo wiemy, że mamy

oparcie w sobie. Praca – chociaż ciężko nazwać pracą to, co robimy – otwiera

nam oczy na problemy ludzi takich samych jak my, a my dzięki temu pokazu-

jemy innym, że warto pomagać i nie być obojętnym. Najbardziej podobają mi

się spotkania rodzin w zakładach karnych, wiem, że wtedy nasza grupa ochot-

ników pomaga umilić pobyt dzieci w tak strasznym dla nich miejscu, jakim jest

zakład karny. Podtrzymywanie relacji rodzinnym i uśmiech dziecka jest jednym

z najbardziej oczekiwanych przeze mnie efektów tej pracy.

Kasia

Do wolontariatu dołączyłem, ponieważ uważam, że życie nie jest

sprawiedliwe dla wszystkich ludzi i wolontariusze mogą to zmienić. Poza tym
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świadomość, że pomogło się drugiemu człowiekowi jest niezwykle budująca

i daje solidnego kopa. Dlaczego więźniowie? Bo są grupą niezwykle pomijaną

przez społeczeństwo. Fakt, że złamali prawo i odbywają karę, nie oznacza, że

utracili człowieczeństwo – mają takie same potrzeby i problemy jak inni,

a każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. Co więcej, praca z więźniami, to

swego rodzaju praca u podstaw, gdyż bardzo wiele problemów w społeczeń-

stwie łączy się z tym, że osoba odsiaduje wyrok, np. mniej mężczyzn w więzie-

niach, to mniej samotnych matek, mniej dzieci w domach dziecka, mniej bez-

domnych (bo byli osadzeni często lądują na bruku).

Patryk

Zdecydowałam się na dołączenie do wolontariatu, ponieważ studenc-

ka codzienność, cykl uczelnia-impreza-uczelnia to dla mnie za mało, zdecy-

dowanie czegoś mi brakowało. Chciałam się rozwijać, stawiać przed sobą no-

we wyzwania. Naprzeciw temu wyszedł podrzucony przez przypadkowo po-

znanego w pociągu kolegę pomysł: wolontariat. Nie zawiodłam się, to był to

strzał w dziesiątkę, moje życie zyskało zupełnie nowy wymiar. Doświadczenie

to pomaga mi lepiej zrozumieć otaczających mnie ludzi – ich zachowania, mo-

tywacje, cele oraz uświadomiło mi, że wszystko ma drugie dno i często jest

dużo bardziej skomplikowane niż pozornie się wydaje.

O wyborze „Eleuthierii” zdecydowała początkowo czysta ciekawość.

Chciałam zobaczyć jak wygląda życie „za murem” i więzienna rzeczywistość.

Po kilku wizytach przekonałam się, że ma to sens, przywiązałam się do ludzi

i zostałam na dłużej. W „naszym” wolontariacie najbardziej podoba mi się to,

że robimy coś czego nie robi nikt inny, w końcu pomaganie skazanym niejed-

nokrotnie za ciężkie przestępstwa, nie jest rzeczą oczywistą. Więźniowie są

unikatową grupą, wykluczoną, zapomnianą przez ludzi i świat, a przecież to

osoby takie jak my, które także potrzebują rozmowy, kontaktu, odrobiny życz-

liwości i zainteresowania. Podczas wizyt w aresztach czy zakładach karnych

najbardziej lubię właśnie ten proces, gdy osadzeni stopniowo otwierają się

przed wolontariuszami i obdarzają nas zaufaniem.
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Myślę, że głównym zadaniem osób działających w „Eleutherii” jest

walka ze stereotypem więźnia, jednoznacznym ocenianiem go. Z moich do-

świadczeń wynika, że, każdy człowiek ma własne doświadczenia, wzorce, hi-

storię i określone środowisko, w którym się wychował i w którym zamieszkuje,

a to wszystko w znacznym stopniu determinuje jego zachowania. Chciałabym

żeby społeczeństwo inaczej podeszło do problemu, by nauczyło się te osoby

z powrotem przyjmować, dawało im szansę.

Jako wolontariusze mamy przed sobą ważne zadanie – walkę z wyklu-

czeniem społecznym osadzonych i osób które opuszczają zakłady karne. Po-

przez pracę w Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej i zaspokajanie niekiedy tak

podstawowych potrzeb jak głód, poprzez pomoc w znalezieniu pracy czy asy-

stowanie w załatwianiu spraw urzędowych przywracamy byłym więźniom

wiarę w drugiego człowieka i dobroć, a jedyne czego do tego potrzebujemy to

odrobina wolnego czasu i zaangażowanie.

Z pewnością działanie w „Eleutherii” nie należy do najprostszych z wo-

lontariatów, na co dzień stykamy się z manipulacją, często musimy być aser-

tywni, ale z pewnością pozwala to na samodoskonalenie się wolontariuszy

oraz wzmacnia ich charaktery. Ponadto wolontariat uczy odpowiedzialności

i pracy w grupie, a bezinteresowne pomaganie innym uszczęśliwia. Mam na-

dzieję, że działania wolontariuszy z programu „Eleutheria” chociaż w pewnym

stopniu zapobiegną powrotowi do przestępstwa osadzonych, a każdy sukces

bardzo cieszy i jest dla nas ważny.

Ania

Nasi podopieczni to mężczyźni i kobiety w różnym wieku, o róż-

nym statusie społecznym, niektórzy mają wyrok krótszy, inni bardzo

długi, dla części z nich jest to pierwsza kara, nie brak także recydy-

wistów. W więzieniu wolontariusze spotykają cały przekrój ludzkich

historii i doświadczeń.

Reakcje osadzonych na wolontariat są różne. Można zauważyć

pewien schemat. Na początku jest nieufność. Uczestnicy nie wierzą
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w bezinteresowność wolontariuszy, doszukują się ukrytych motywów.

Nie do przyjęcia jest dla nich to, że przychodzą tu za darmo, z własnej,

nieprzymuszonej woli. Dalej następuje testowanie granic, sprawdzanie,

na ile mogą sobie pozwolić. Z każdym kolejnym spotkaniem wolonta-

riusze zdobywają zaufanie i szacunek uczestników zajęć. Osadzeni za-

czynają się otwierać, mówić o swoim życiu, o tym co jest dla nich, waż-

ne co ich denerwuje, smuci, a co cieszy.

Programy proponowane przez wolontariuszy mają różny czas

trwania. Jedno spotkanie może trwać od godziny do trzech, cały projekt

to od trzech do dziesięciu spotkań.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanym przez wo-

lontariuszy jest program readaptacji społecznej „Wiatr w Żagle”. Są to

warsztaty sprzyjające przygotowaniu do opuszczenia jednostki peni-

tencjarnej. Wyjście na wolność jest momentem przełomowym w życiu

każdego osadzonego. Z dniem tym wiąże się wiele przeżyć. Oczywiste

jest radość z odzyskanej wolności czy możliwości powrotu do bliskich,

jednak osadzeni zwracają również uwagę na towarzyszący im stres czy

obawy przed tym, co ich czeka po opuszczeniu murów. Sytuacja uwię-

zienia może wyzwalać u osadzonych bezradność, negatywizm czy brak

wiary we własne możliwości.

Zajęcia w ramach projektu „Wiatr w Żagle” mają wymiar prak-

tyczny, skupiają się wokół tematyki pracy, kwestii socjalnych oraz ro-

dziny i więzi społecznych. Program skierowany jest do osadzonych,

którzy niebawem mają opuścić mury zakładu. Zgodnie z artykułem 164.

Kodeksu karnego wykonawczego okres do 6 miesięcy przed przewidy-

wanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stano-

wi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do

życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem
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sądowym lub podmiotami, o których mowa w art. 38 Podmioty współdzia-

łające w wykonywaniu orzeczeń sądowych, § 1. Okres ten ustala, za zgodą

skazanego, komisja penitencjarna. Głównym celem programu jest uniknię-

cie powrotu uczestników do zakładu karnego.

Skazani, poprzez udział w programie, kontakt z ludźmi twórczymi,

działającymi w ramach programu, kształtują postawy prospołeczne.

Zmniejsza się poziom agresji i samoagresji u osadzonego. Poprawia on

swoje relacje interpersonalne ze współosadzonymi. Współuczestnicząc

w programie, osadzony czuje się akceptowany przez grupę. Wzrasta po-

czucie jego wartości. Czuje się bezpiecznie. Udział w programie wyzwala

u osadzonych pozytywną energię. Osadzony zachowuje spokój i równo-

wagę duchową. Potrafi samodzielnie podjąć pozytywne dla niego decyzje.

Samodzielnie potrafi rozwiązać swoje problemy. Potrafi odnaleźć się

w społeczeństwie. Po opuszczeniu zakładu karnego odnajduje się w ro-

lach społecznych. Potrafi zadbać o siebie i swoich najbliższych.

Jak wskazują badania prowadzone wśród skazanych w ramach

projektu „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej re-

adaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konflik-

tu z prawem” osoby odbywające sankcje izolacyjne często opisują otacza-

jący świat jako wrogi i niesprawiedliwy, nacechowany agresją

i obojętnością na los innych ludzi.

Proponowany program ma na celu wskazanie więźniom, że wyj-

ście na wolność to ich druga szansa, to brak barier, krat, ale czekają na

nich różne zagrożenia wolności wewnętrznej. To zachęcenie do poszuki-

wania nowego celu w życiu, do zaplanowania pierwszych dni po wyjściu

na wolność, próba zmotywowania do podjęcia decyzji o życiu zgodnie

z prawem i wymogami życia w społeczeństwie, zachęcenie do otwarcia

się na pomoc oferowaną przez różne placówki.
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Zidentyfikowane czynniki, których zmiana będzie prowadzić do

zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa to m.in. nieprawidłowy

model komunikacji z otoczeniem, stygmatyzacja/etykieta świata ze-

wnętrznego, brak aktualnych informacji o świecie zewnętrznym, ogra-

niczony kontakt z najbliższymi, brak poczucia sprawstwa, wygórowa-

ne, nieadekwatne oczekiwania względem świata zewnętrznego, brak

ambicji, brak perspektyw, negatywne myślenie – pesymizm, nieumie-

jętność szukania pracy.

Spektrum celów: zwiększenie świadomości świata zewnętrzne-

go, uświadomienie realnego obrazu świata zewnętrznego, zwiększenie

umiejętności praktycznych, np. umiejętność napisania dobrego CV, listu

motywacyjnego, zwiększenie realizmu, wyeliminowanie pesymistycz-

nego myślenia, uświadomienie istnienia stereotypów, zwiększenie

zdolności komunikacyjnych, zwiększenie poczucia sprawstwa.

Udział w programie stanowi dla uczestników szansę do nawią-

zania pierwszego kontaktu z wolontariuszami, zasięgnięcia informacji

o ofercie pomocowej prowadzonej przez różne instytucje, w tym Ośro-

dek Pomocy Postpenitencjarnej.

Kolejny istotny aspekt działań wolontariuszy w więzieniu to

umacnianie więzi rodzinnych. Rodzina jest jedną z najważniejszych

wartości w życiu osób pozbawionych wolności. Stanowi bardzo ważny

aspekt motywacyjny w procesie dokonywania pozytywnej zmiany

w życiu, pozwala przetrwać najtrudniejsze momenty, daje wsparcie,

pewność, że jest do kogo wracać, dla kogo się starać. Z tego względu

istotnym jest dbałość o to, by więzi rodzinne osadzonych z dziećmi,

partnerkami, rodziną pochodzenia pozostawały mocne i pozytywne.

Realizowane jest to poprzez organizację spotkań okolicznościowych

(spotkania świąteczne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca) osadzo-
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nych z ich rodzinami. Szczególny nacisk spoczywa na kontaktach osa-

dzonych – kobiet i mężczyzn z ich dziećmi. W tym celu powstał projekt

„Ja i tata” polegający na przygotowaniu spotkania rodzin z aktywny

udziałem osadzonych. W trakcie zajęć poprzedzających samo spotka-

nie, skazani poznają potrzeby dzieci w różnym wieku, metody komuni-

kacji z dzieckiem pozbawione agresji, a także różne gry i zabawy.

Uczestnicy zwykle przygotowują coś specjalnego dla gości, np. przed-

stawienie czy własnoręcznie wykonane prezenty. Jest to przykład

działań, które są zarówno efektywne jak i efektowne. Wolontariusze

pracujący w więzieniu niestety często nie mają możliwości zobaczyć

efektów swojej pracy lub efekty te widoczne są dopiero po długim cza-

sie. Jednak udział w takich spotkaniach pozwala wolontariuszom spo-

strzec, dlaczego warto pracować z osadzonymi. Starając się pomóc

jednemu członkowi rodziny, mamy wpływ na funkcjonowanie całego

systemu rodzinnego, a efekt w postaci radosnego uśmiechu dziecka

czy oblicza wzruszenia u ojca stanowi znak, który pozostaje w pamięci

na długo i motywuje do dalszego działania.

„Proszę Pani a tata wziął mnie na kolana!”,

czyli wielka rola małych gestów

Rację miał ten, kto powiedział, że jeżeli chcesz dostrzec piękno

świata spójrz na niego oczami dziecka. Podczas jednego ze spotkań

rodzin organizowanym przed świętami Bożego Narodzenia w więzieniu

do wolontariuszek obecnych na sali podszedł ok. 6-letni chłopiec. Ob-

raz pełni szczęścia, ogromnej i autentycznej radości i przemówił takimi

słowami: „Proszę Pani, a tata wziął mnie na kolana!”. Skąd taka radość

– można by zapytać – przecież nie ma nic niezwykłego w tym, że rodzic

bierze swoje dziecko na kolana. A jednak, dla dziecka, które na co dzień

nie widzi ojca, nie ma możliwości wspólnej zabawy, rozmowy, przytu-
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lenia takie chwile mają ogromne znaczenie. A dla wolontariuszy był to

najprostszy znak wskazujący, dlaczego warto organizować takie spo-

tkania. Dzieci nigdy nie powinny ponosić odpowiedzialności za czyny

swoich rodziców.

Wolontariusze realizują wiele projektów psychoedukacyjnych,

kształtujących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie takie jak

asertywność, empatia, kreatywność, umiejętność radzenia sobie ze

stresem i złością, prospołeczność, optymizm. Projekty te oparte są

o koncepcje psychologiczne i pedagogiczne, jak np. model biblioterapii,

Porozumienie bez przemocy Martina Rosenberga czy teoria wyuczonej

bezradności Martina Seligmana.

Model teoretyczny Porozumienia bez przemocy autorstwa M.B.

Rosenberga jest narzędziem konstruktywnego wyrażania i zaspokoje-

nia potrzeb bez zmuszania innych do pożądanego zachowania. Zmu-

szania nie tylko siłą fizyczną, także groźbą, obwinianiem czy rozkazem.

PBP można stosować w każdej sytuacji, ale szczególnego znaczenia

nabiera w sytuacjach konfliktowych, w których szczere wyrażenie

uczuć, potrzeb i próśb, może zmienić wrogie nastawienie rozmówcy.

Model PBP to metoda tworzenia komunikatów nie wzbudzają-

cych oporu i wrogości w odbiorcy, ucząca empatycznego kontaktu

z innymi. Koncentruje uwagę na czterech elementach komunikatu: spo-

strzeżeniach, uczuciach, potrzebach oraz prośbach tak, by mówca po-

trafił bezpośrednio je wyrażać oraz identyfikować w wypowiedziach

innych osób (Rosenberg 2009).

Inne projekty psychoedukacyjne, np. „Żywe rozmowy o życiu”,

oparte są na modelu terapeutycznym biblioterapii. Polega to na użyciu

wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeu-

tycznej w rozwiązywaniu problemów osobistych poprzez ukierunko-
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wane czytanie. Oddziaływanie poprzez literaturę stymuluje do :

– konstruowania wiedzy ogólnej i szczegółowej, także samowiedzy

dotyczącej różnych zasobów poznania i działania (radzenia sobie),

– rozpoznawania i nazywania emocji, również tych negatywnych.

Fikcja literacka pozwala na rozpoznanie uczuć najpierw u bohaterów,

a potem u siebie i nazwanie ich. Rozwija wewnętrzne życie uczuciowe,

a także poczucie odpowiedzialności,

– rozwoju słownictwa, pamięci,

– rozwoju różnych umiejętności inter- i intrapersonalnych (empatii,

asertywności, negocjacji, mediacji, poczucia humoru),

– rozwoju wrażliwości estetycznej – zachowań prospołecznych

i uwrażliwieniu na potrzeby innych ludzi, sprzyja utrwaleniu norm

i wartości cenionych w społeczeństwie,

– kontemplacji, wytaczania celów życiowych i poszukiwania sensu

życia,

– oswajania się z różnymi negatywnymi wydarzeniami życiowymi

(Molicka 2011).

Więzienie jest miejscem, gdzie panuje kult siły, roszczeniowość

i model komunikacji agresywnej, w znacznej większości taki sposób

wyrażania swoich uczuć i potrzeb został ukształtowany jeszcze w śro-

dowisku życia osób go stosujących. Zadaniem wolontariuszy jest poka-

zanie uczestnikom zajęć innej perspektywy, można traktować drugą

osobę z szacunkiem, a uzyskanie tego, czego chcę, nie musi oznaczać

zdobycia tego siłą. Zajęcia bazują na ćwiczeniach, dyskusjach, krótkich

wykładach jednak głównym elementem, który może mieć wpływ na to,

że przekazywane treści zostaną przyjęte, jest autentyczna postawa

samych wolontariuszy. Są to osoby reprezentujące świat zewnętrzny,

społeczeństwo, które w mniemaniu osadzonych ich odrzuciło. Wolon-
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tariusze przychodzą do nich bezinteresownie, traktują z szacunkiem,

pracują, rozmawiają jak równy z równym, nie oceniają i dają nadzieję na

możliwość powrotu do społeczeństwa.

Kolejnym istotnym aspektem działań wolontariackich jest roz-

wijanie wśród więźniów postaw prospołecznych. Robimy to poprzez

proponowanie im projektów, w których to oni są wolontariuszami i ro-

bią coś dla innych osób. Przykładem takich działań są projekty „Bajki

zza krat”, „Przez rysunek do serca” polegające na nagraniu audiobooka

z bajkami dla dzieci oraz zilustrowaniu książeczki. Efektem tych działań

były konkretne produkty, które uczestnicy mogli przekazać swoim

dzieciom. Współpracujący z nami osadzeni kilkukrotnie wykorzystywali

swoje zdolności artystyczne do pomocy innym osobom. Dzięki ich pracy

udało się pomalować poczekalnie i korytarz dla odwiedzających w Za-

kładzie Karnym w Opolu Lubelskim tak, by miejsce to było bardziej

przyjazne dla najmłodszych odwiedzających.

Bajki wyszły zza krat

- Co dziś będziecie robić? – zapytał oddziałowy.

- Nagrywać „Kota w butach” – opowiedzieli z powagą osadzeni.

Tak też zrobili, nagrali „Kota w butach”, „Kopciuszka”, „Złotą kaczkę”

a nawet „Bajkę o psotnym Felku”, którą napisał jeden ze skazanych. Nie

byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że postaciom z bajek głosu

użyczyli więźniowie. Bajki pięknie wydane w formie audiobooka trafiły

do ich dzieci, do dzieci innych osadzonych, były emitowane w katolickiej

rozgłośni radiowej, a każdy może ich posłuchać na stronie internetowej

www.wolontariat.org.pl/lublin/bajki-zza-krat.

Ze względu na specyfikę miejsca jakim jest więzienie, nie zaw-

sze mamy możliwość swobodnej, dłuższej rozmowy, alternatywą jest

korespondencja. Sztuka pisania listów w zakładach karnych stanowi
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jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze światem zewnętrznym.

Kontakt korespondencyjny pozwala na szczere, dłuższe wypowiedzi.

Wsparcie, słowa otuchy w listach dają odbiorcy nadzieję, ale i świado-

mość, że po drugiej stronie muru jest ktoś, kto się nim interesuje, po-

święca swój czas na napisanie wiadomości, czeka na odpowiedź. Do

listu więzień może wrócić w trudnym dla niego momencie. Często

w listach poznajemy zawiłe historie naszych podopiecznych, taki po-

ziom intymności i szczerości nie jest możliwy do osiągnięcia w kontak-

cie bezpośrednim podczas zajęć grupowych.

Papier wszystko przyjmie

Pisząc ten list tak naprawdę nie wiem, czego oczekuję od Was…

Nazywa się S. mam 28 lat i odbywam ponad dwuletnią karę pozbawie-

nia wolności – tak rozpoczęła się historia znajomości, która trwa do

dziś. Dwie kobiety, które nigdy się nie widziały, a zaczęły coś dla siebie

znaczyć. Dzięki korespondencji S. mogła opowiedzieć swoją historię,

pełną bólu i cierpienia. Na kartce widać rozmazany przez łzy atrament.

Dzięki korespondencji nie utraciła nadziei, wiedziała, że jest ktoś, kto

czeka na wiadomość od niej, kogo interesuje co się z nią dzieje, kto chce

jej pomóc mimo tego, że jej nie zna. W międzyczasie S. zdążyła wyjść

z więzienia i do niego wrócić, ale listy nadal pisze.

Oprócz zajęć wewnątrz jednostek penitencjarnych, wolonta-

riusze działają również po drugiej stronie muru, na polu społeczności

lokalnej, starając się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osa-

dzonych i byłych więźniów. Są to różnego typu kampanie społeczne

i wydarzenia kulturalne. Promujemy sztukę więzienną poprzez organi-

zację wystaw prac osadzonych, koncertów zespołu „Zabierz mnie ze

sobą”, który tworzą osadzeni z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Wolontariusze organizują oraz biorą udział w konferencjach do-
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tyczących tematyki penitencjarnej, readaptacji oraz popularyzacji form

resocjalizacji opartych na współpracy organizacji pozarządowych ze

służbą więzienną.

Należy zwrócić uwagę na takie skutki oddziaływań wolontariackich jak:

– zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród uczestników,

– zwiększenie zdolności kreatywnego myślenia,

– umocnienie postaw prospołecznych,

– poprawa relacji z najbliższymi,

– wzrost samooceny wśród uczestników,

– nawiązanie trwałych, opartych na zaufaniu więzi społecznych,

– wyposażenie beneficjentów w praktyczne umiejętności.

Najważniejszą wartość jaką stanowi wolontariat jest to, że wo-

lontariusze tworzą niejako most pomiędzy dwoma światami, budują

wizję normalnego przyszłego życia, pokazują osadzonym świat z innej

perspektywy, gdzie istnieje bezinteresowna pomoc drugiemu człowie-

kowi. Trudno policzyć, ilu osobom wolontariusze pomogli przez ponad

10 lat funkcjonowania programu. Dowodem wartości i sensowności

prowadzenia działań wolontariackich w zakładach karnych jest

wdzięczność podopiecznych, wyrazy uznania i szacunku dla wolonta-

riuszy. Cieszy również zaufanie ze strony służby więziennej. Dowodem

na słuszność działań jest także subiektywna świadomość wolontariu-

szy bycia potrzebnym w zakładach karnych.

Wsparcie organizacji pozarządowych jest istotne z punktu widze-

nia efektywności resocjalizacji. Działania te powinny zmierzać

w kierunku przygotowania skazanych do wejścia na rynek pracy i pełne-

go powrotu do życia społecznego. Przedstawiciele stowarzyszeń

i wolontariusze pełnią istotną rolę w budowaniu wzajemnego zaufania

pomiędzy społeczeństwem a osobami wykluczonymi jakimi są więźnio-
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wie i byli więźniowie. Programy proponowane przez organizacje poza-

rządowe są dla osadzonych atrakcyjne, pozwalają im w konstruktywny

sposób spędzić wolny czas, nabyć nowe umiejętności i kompetencje.
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Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Rola społeczeństwa w resocjalizacji

i readaptacji społecznej więźniów

Zamiast wstępu – podstawowe zagadnienia resocjalizacji

Jako punkt wyjścia dla wszystkich rozważań podjętych w niniej-

szym tekście należy obrać wyjaśnienie terminu resocjalizacja, które to

może pomóc w lepszym rozumieniu poruszanych wątków. Jaworska

(Jaworska 2012) definiuje resocjalizację następująco: „nauka i praktyka

społeczna zajmująca się profilaktyką i korektą wadliwego przystoso-

wania człowieka do ogólnie przyjętych wymagań społecznych oraz

wspomaganiem indywidualnego rozwoju osób zagrożonych niedosto-

sowaniem lub niedostosowanych społecznie. Jej celem jest zapobiega-

nie lub zminimalizowanie dysfunkcjonalności tych osób w zakresie ich

odniesień do samych siebie, świata społecznego i świata przyrody

(w wymiarze behawioralnym, poznawczym, emocjonalnym i ducho-

wym), a także przystosowanie środowiska do specyficznych potrzeb

osób niedostosowanych społecznie”. Definicja ta, choć może wydawać
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się trudna i zawiła, warta jest uwagi ze względu na to, że porusza

wiele ważnych aspektów. Wskazuje ona na podstawowe zadania

resocjalizacji, jej cele, a także na relację zachodzącą między środo-

wiskiem a osobą pozostającą pod wpływami podejmowanych dzia-

łań. Nie sposób nie zauważyć, że zgodnie z przedstawionym założe-

niem, w ramach resocjalizacji również środowisko powinno przejść

zmiany dostosowujące je do sytuacji, np. więźniów. Można również

stwierdzić, że definicja resocjalizacji czy jej cele wynikają z samego

znaczenia przestępstwa, które to „polega na pogwałceniu wyzna-

czonych przez normy prawne obowiązków, skutkujących wyrządze-

niem krzywdy innym osobom, za które grozi określona sankcja”

(Opora 2012). Sam termin „niedostosowanie społeczne” definiuje się

jako „mniej lub bardziej trwałe reakcje dewiatywne przejawiane

w systemie społecznym jako wyraz antagonistyczno-destrukcyjnego

stosunku do państwa i norm postępowania, które ono określa” (Czapów

i Jedlewski 1971). Zgodnie z tym stanowiskiem, więźniów, ze względu na

powszechnie znane powody, dla których mogą zostać umieszczeni

w zakładach karnych, można uznać za osoby niedostosowane społecz-

nie, a więc takie, których powinno dotyczyć zjawisko resocjalizacji.

Proces resocjalizacji obejmuje spektrum celowo podejmowa-

nych działań, które mają powodować zmianę w zakresie pełnienia ról

życiowych i społecznych przez osobę uznaną za nieprzystosowaną

społecznie (Konopczyński 2014). W literaturze wskazuje się również

na fakt, że działania resocjalizacyjne przyjmują formę zarówno edu-

kacji, jak i treningu umiejętności lub terapii, a które to mają prowa-

dzić do zapobiegania postawom dewiacyjnym oraz nieprawidłowym

zachowaniom (Jaworska 2012). Wszystkie przedstawione definicje

wskazują na dwa istotne aspekty. Pierwszy z nich można ująć
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w twierdzeniu, że resocjalizacja ma na sprzyjać zmianom osoby, któ-

ra popełniła przestępstwo w zakresie jej postaw i działań. Drugim

aspektem jest fakt nieustannego odnoszenia wszelkich działań reso-

cjalizacyjnych do przestrzeni życia społecznego oraz norm i zasad

ogólnie rozumianych jako pożądane w społeczności.

Według Najwyżej Izby Kontroli (NIK 2015) programy resocjali-

zacyjne powinny posiadać następujące cechy: długi czas trwania,

wynoszący minimum 3 miesiące, dobrowolność udziału w zajęciach

oraz ścisłe powiązanie pomiędzy efektami podejmowanych oddzia-

ływań a projektowaniem dalszej drogi życiowej uczestnika programu

(tak, aby skazani podejmowali role, np. zawodowe czy społeczne

zgodne z uzyskanymi zdolnościami).

Niniejszy tekst będzie próbą zebrania wiedzy na temat aspek-

tów ściśle powiązanych z resocjalizacją, a więc powrotu do społecz-

ności po odbyciu kary więzienia, społecznych postaw wobec więź-

niów, a także wpływu społeczeństwa na osobę nieprzystosowaną

społecznie. Jak można zauważyć, będzie on oscylował głównie

w zakresie relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Przybliże-

nia podstawowych założeń resocjalizacji dokonano również dla

ugruntowania poruszanego w dalszej części tekstu znaczenia dzia-

łań wolontariackich podejmowanych w jednostkach penitencjarnych.

Dla podkreślenia ważności podejmowanego tematu można przyto-

czyć słowa Jaworskiej (2008): „resocjalizacja jest silnie powiązana

z celami społecznymi, przy czym ma ona umożliwić skazanemu

przyswojenie sobie nowych wartości zgodnych z wartościami spo-

łecznymi”. Z tego też względu można wysnuć twierdzenie, iż zrozu-

mienie poruszanych kwestii jest ważne dla całej społeczności, nie

tylko dla osób osadzonych.
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Readaptacja społeczna

Dla powszechnej opinii społecznej i przeciętnego obywatela

jednym z ważniejszych elementów dotyczących osadzonych może być

problematyka powrotu tych osób do życia w społeczeństwie. Z obser-

wacji i doświadczeń możemy wnioskować, że fakt ten może budzić lęk

czy też wywoływać negatywne reakcje otoczenia. Readaptacja spo-

łeczna może uchodzić za termin, który przez niektóre osoby zostaje

utożsamiany z pojęciem resocjalizacji. Jest ona jednak definiowana jako

„ponowne przystosowanie się jednostki do czynnego i samodzielnego

życia, wyrażającego się w pełnieniu ról społecznych związanych z pod-

stawowymi sferami i płaszczyznami ludzkiej egzystencji” (Ambrozik

2008). Niezwykle istotne jest, że readaptację społeczną ujmuje się

również jako powtórne przystosowanie się osoby do życia poza murami

więziennymi, a które to życie będzie miało swój przebieg w określonym

społeczeństwie. Niezbędne do konstruktywnego, pozytywnego przy-

stosowania będzie więc podporządkowanie się normom i postawom

przestrzeganym i popieranym przez współczesne społeczeństwo, do

którego nastąpi powrót po zakończeniu kary (Mysiewicz 2016). Po raz

kolejny możemy zauważyć silny nacisk na relację zachodzącą między

więźniem a społeczeństwem. Celem kary pozbawienia wolności już

w założeniach prawnych jest „wzbudzenie w skazanym woli współdzia-

łania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw” (art. 67 &

1 k.k.w.). Oznacza to, że obowiązujące w Polsce prawo ukierunkowuje

działania podejmowane wobec grupy skazanych na takie, które pozwolą

im osiągnąć odpowiedni poziom motywacji do zmiany, jak możemy przy-

puszczać, swoich negatywnych wzorców postępowania na takie, które

są zgodne z powszechnymi oczekiwaniami. Nakazy, zasady, normy, które

wyznacza nam obowiązujące prawo, ale także te, które wynikają często
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z nieformalnych ustaleń obywateli, zdają się być podstawą do prawi-

dłowego funkcjonowania społeczności obywatelskiej, ogólnie pojętego

państwa, a także dla poczucia bezpieczeństwa. Readaptacja niesie ze

sobą również inne cele, np. nauczenie osadzonego sposobów spędzania

czasu wolnego, wytworzenie w skazanym postawy odpowiedzialności

za swoje życie, a także niwelowanie odczucia wykluczenia z grupy spo-

łecznej oraz przystosowanie do pracy zawodowej (Fidelus 2009).

Można odnieść wrażenie, że cele zarówno resocjalizacji, jak i re-

adaptacji są dość konkretne, jak i w pewnym sensie wygórowane jak na

cele dotyczące osób nieprzystosowanych społecznie. Nie oznacza to,

że są one niemożliwe do realizacji, a jedynie, że wymagają bardzo du-

żego nakładu pracy pracowników Służby Więziennej, jak i samego osa-

dzonego. Same programy readaptacyjne mają służyć realizacji niektó-

rych potrzeb, np. zapobieganiu agresji i działaniom przemocowym,

a także postawom aspołecznym, przeciwdziałaniu nadużywaniu środ-

ków psychoaktywnych, a co za tym idzie również – przeciwdziałaniu

uzależnieniom, pomocy w zakresie ukształtowania właściwych umie-

jętności społecznych czy też aktywizacji zawodowej (Mysiewicz 2016).

Zauważalna jest dość duża ilość potrzeb, celów, z którymi należy się

zmierzyć dla uzyskania pozytywnych zmian i pożądanych umiejętności.

Zmiany, które umożliwiają efektywny powrót do społeczeństwa oraz

wspierają w szukaniu perspektyw na przyszłe życie, są możliwe do

uzyskania za pomocą poprawnie przeprowadzonych programów reso-

cjalizacyjnych, które są ukierunkowane na niwelowanie konkretnych

problemów osób im poddawanych (Mysiewicz 2016).

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w polskim systemie peni-

tencjarnym to właśnie reintegracja społeczna jest funkcją kary więzie-

nia uznawaną za jedną z podstawowych. Wyniki kontroli, która została



224

przeprowadzona w latach 2012–2014 umożliwiły sformułowanie wniosku,

który uświadamia nam, że pomimo wielu działań podejmowanych przez

działy penitencjarne i terapeutyczne, ich obciążenia ilością pracy, jednostki

te tworzą i wprowadzają w życie m.in. programy resocjalizacyjne, progra-

my oddziaływania i terapeutyczne dostosowane do indywidualnej sytu-

acji, zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowym, jak również zajmują

się potrzebami dnia codziennego osób osadzonych (NIK 2015). Jest to

wniosek, który powinien napawać optymizmem zarówno kadrę peniten-

cjarną, społeczność osób osadzonych, jak również ogół społeczeństwa.

W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z dość rozległym

opisem form oddziaływań penitencjarnych, które są stosowane jako

programy resocjalizacyjne i readaptacyjne. Na potrzeby niniejszego

opracowania, tak aby uzmysłowić jakie rodzaje form pomocy mogą być

realizowane przez jednostki penitencjarne, przytoczę kilka z nich.

W zakresie realizowanych działań wymienia się programy poruszające

m.in. kwestie: (1) psychoedukacji z zakresu profilaktyki agresji; (2)

psychoedukacji w zakresie profilaktyki uzależnień; (3) doskonalenia

zawodowego, które ma przygotować do pracy zarówno w trakcie

wykonywania kary, jak i po jej zakończeniu; (4) umożliwienia integra-

cji społecznej ze środowiskiem lokalnym; (5) umożliwienia osobom

pozbawionym wolności pracy charytatywnej na rzecz osób potrze-

bujących; (6) przeciwdziałania przemocy domowej; (7) aktywności

sportowo-rekreacyjnej (Kieszkowska 2009). Ilość podejmowanych

działań ukazuje nam, z jak wieloma problemami boryka się społecz-

ność osób pozbawionych wolności, a także jak bardzo dopasowane

do konkretnych jednostek czy grup powinny być realizowane pro-

gramy. Każdy z osadzonych może borykać się z innymi problemami,

które mogą dotyczyć np. problemów z używkami, trudności z pano-
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waniem nad agresją, brakiem lub niedostatecznie wykształconymi

kompetencjami społecznymi, niesatysfakcjonującym wykształceniem.

Właśnie z tego względu praca w zakresie działań resocjalizacyjnych

i zmierzających do pozytywnej readaptacji wydaję się być bardzo trud-

na i wymagająca dużej dawki cierpliwości i wytrwałości.

Należy zwrócić uwagę na znaczenie readaptacji społecznej

w kontekście zmian, które zachodzą w jednostce po odpowiednio dłu-

gim czasie spędzonym w zakładzie karnym. Osadzeni mogą przecho-

dzić przez procesy przystosowania do życia w izolacji, niejednokrotnie

dochodzi do utraty właściwego dla czasu przed wykonywaniem kary

miejsca zamieszkania. Dużym problemem może stać się również sytu-

acja rodzinna podlegająca np. rozkładowi więzi pomiędzy jej członkami.

Także umiejętności – zawodowe lub społeczne – które osoba posiadała,

mogą ulegać osłabianiu ze względu na możliwość ich realizacji jedynie

w środowisku otwartym (NIK 2015). Dostrzegając te elementy, nasuwa

się wniosek, że kara pozbawienia wolności, gdy tylko uwzględnimy fakt

izolacji, niesie ze sobą również wiele negatywnych konsekwencji. Role

i zadania, które wykonujemy w środowisku otwartym, przebywając na

wolności nie są tożsame z tymi, które są realizowane w warunkach izo-

lacji. To właśnie ze względu na pewnego rodzaju odosobnienie w wa-

runkach wykonywania kary, readaptacja społeczna jest zwykle trudna,

a procesy i działania ku niej prowadzące bardzo ważne.

Kolejnym ważnym aspektem odbywania kary pozbawienia

wolności oraz readaptacji społecznej jest fakt, że w jej trakcie do-

chodzi do zmian nie tylko w zachowaniu osadzonego, ale również

postępują zmiany otoczenia. Warunki wolnościowe mają stać się

podstawą dla zachowania byłych więźniów, którzy muszą aklimaty-

zować się do życia poza murami więziennymi. Ponowne przystoso-
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wanie się do warunków i wymagań na wolności będzie zależało od

czasu pozbawienia wolności (im dłuższa izolacja, tym dłuższe

i trudniejsze ponowne przystosowanie), jak również od właściwości

osobowościowych jednostki (np. poziomu samooceny, poczucia

bezpieczeństwa, aktywności osoby) oraz czynników zewnętrznych.

Czynniki zewnętrzne są ściśle powiązane z charakterystyką oto-

czenia: rodziny, znajomych, osób najbliższych, jak również innych

osób powiązanych z byłym skazanym, m.in. kuratorów, sąsiadów,

pracodawców. Społeczna integracja jest możliwa w sytuacji, gdy

w zakresie aktywności czy korzystania z praw uwzględniane są po-

trzeby wszystkich członków określonego społeczeństwa (Fidelus

2009). Readaptacja społeczna nie może być traktowana jedynie jako

efekt działań podejmowanych przez osadzonego, nie będzie ona

skuteczna, gdy wysiłku nie będziemy wymagać również od siebie

jako członków grupy społecznej. Osoby, które odbywają karę i są

czasowo pozbawione wolności, w dalszym ciągu są członkami spo-

łeczności. Z tego względu aktywność społeczeństwa w resocjalizacji

i przeciwdziałanie odrzuceniu jest niezmiernie ważne (Pol 2008).

Podsumowując zagadnienie readaptacji społecznej, można

przytoczyć pogląd, iż osoby, które wracają na wolność po odbyciu kary,

powinny otrzymać pomoc w zakresie znalezienia pracy i miejsca za-

mieszkania, jak również wsparcie psychologiczne, które pozwoli na

uzyskanie motywacji do działań mających przywrócić straconą

w społeczeństwie pozycję (Opora 2012). Zbierając całą dotychczas

przedstawioną wiedzę, być może warto poddać refleksji, czy możli-

wa jest skuteczna readaptacja bez wsparcia ze strony innych ludzi.

Dalsze rozważania będą starały się rozjaśnić tę kwestię i przedsta-

wić różne jej elementy.
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Oddziaływanie społeczeństwa

Ze względu na wiedzę przedstawioną powyżej, już na rozpoczę-

cie tej części można wysnuć pewne założenia. Proces powracania jed-

nostek po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności do

uprzedniego środowiska musi być opatrzony szerokim przygotowa-

niem, wykształceniem pewnych umiejętności (np. społecznych, zawo-

dowych), możliwościami uzyskania pomocy, jak również wsparciem ze

strony osób bliskich i innych, z którymi osoba ma kontakt. Kwestia re-

socjalizacji oraz readaptacji społecznej ze względu na przygotowanie

do niej oraz jej cele i istniejące możliwości została już omówiona.

W dalszej części postaram się przybliżyć kwestię postaw członków

społeczeństwa wobec byłych skazanych, ich pozytywnych i negatyw-

nych rodzajów oraz konsekwencji.

Na readaptację społeczną składają się działania realizowane

w więzieniu podczas pracy z osadzonym, jak również etap pracy już po

zakończeniu odbywania kary. Na stopień powrotności do działań prze-

stępczych ma wpływ nie tylko to, jak wyglądała i jaką jakość ze sobą

niosła praca z więźniem, lecz również zdolność readaptacyjna społecz-

ności, po której następuje próba asymilacji przy powrocie na wolność

(Machel 2004). Aby kara wymierzona wobec osoby, która popełniła

przestępstwo, odnosiła zaplanowane skutki, powinna się ona zakoń-

czyć pozytywną readaptacją. Idzie za tym wniosek, że działania re-

socjalizacyjne mają sens wtedy, gdy byli więźniowie nie powracają

ponownie na drogę przestępstwa. W literaturze wskazuje się jednak

na wiele czynników, które uznaje się za odpowiedzialne za recydywę

przestępczą. Są to m.in.: trudność lub brak możliwości w zakresie

znalezienia pracy, niedostatki w zakresie statusu materialnego, brak

mieszkania, konflikt z rodziną, niechęć otoczenia, uzależnienia, od-
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rzucenie społeczne, za którym może pojawić się powrót do świata

przestępczego. Zakłada się również, że minimalizacji wpływów wymie-

nionych czynników mogłoby służyć odpowiednie wsparcie społeczne

(Machel 2004). Temat odpowiedniego wsparcia, wpływu innych na po-

stawę byłej osoby osadzonej, przewija się praktycznie w większości

opracowań odnoszących się do resocjalizacji i readaptacji społecznej.

Powszechne poglądy mogą zaprowadzić nas do twierdzenia, iż czło-

wiek, który popełnia przestępstwo jest w pełnym wymiarze odpowie-

dzialny za swój czyn, a więc i osoba, która opuszcza zakład karny jest

jedynym podmiotem mającym wpływ na dalsze życie i swoją sytuację.

Jak pokazują powyższe wnioski, nie jest to jednak prawdą. Co do same-

go popełnienia czynu karalnego należy pamiętać, iż większość osób,

które popełniło czyn karalny w przeszłości znajdowała się w sytuacji

życiowej, która była źródłem wielu trudności. Podobnie jak było to przy-

toczone w zakresie problemów, wobec których należy podejmować

działania resocjalizacyjne, tak i tu wskazuje się na nieodpowiednie wy-

kształcenie, trudności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym,

borykanie się z uzależnieniami (Kieszkowska 2009). Nie usprawiedli-

wiając czynów popełnianych przez osadzonych, staram się jedynie

podkreślić, że za każdym z nich stoi konkretna historia życiowa, do któ-

rej być może, choć w pewnym stopniu warto się odwoływać.

Dzięki wnioskom wysnutym z badań, które miały na celu m.in.

zbadanie wsparcia społecznego i postaw wobec osób, które opuszczają

zakład karny, możemy dowiedzieć się, że osadzony, który nie posiada

wsparcia rodziny ma bardzo małe szanse na readaptację bez wsparcia

płynącego od społeczeństwa, w którego otoczeniu przebywa. W tym

samym opracowaniu wskazuje się również na to, że dużą rolę w zakre-

sie wspierania byłych więźniów stanowią nie tylko działania pracowni-
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ków resocjalizacyjno-socjalnych, lecz także każdej osoby, z którą były

osadzony ma kontakt (Tsirigotis i Stendera 2015). Podobnie jak w życiu

każdego człowieka, tak i w życiu osoby, która została skazana, kontakty

z innymi, choć w różnym stopniu, oddziałują jednak na myślenie czy

postępowanie. Przypuszczalnie nie jesteśmy wolni od wpływów innych

ludzi i pomoc, którą okazują nam inni, choć czasami może być dla nas

krępująca, to stanowi ważny element naszego funkcjonowania. Spo-

łeczność wspierająca byłych osadzonych daje im szansę na przedsta-

wienie swojej pozytywnej strony, jak również wzbudzenie w sobie chęci

zmiany. W innym wypadku, gdy nie podejmujemy prób pomocy, nara-

żamy się m.in. na zwiększenie się poziomu przestępczości powrotnej

oraz na brak zaufania między więźniami a resztą społeczeństwa. Ze

wspomnianego już badania przeprowadzonego na gruncie polskim wy-

nika jednak, że społeczeństwo niejako przerzuca odpowiedzialność

i resocjalizację na instytucje penitencjarne. Co więcej uznaje ono, że

instytucje te stanowią przyczynek do narastania patologii (Tsirigotis

i Stendera 2015). Refleksja, która się nasuwa, stanowi, że skazany

opuszczający zakład karny bez pomocy osób przynależących do grupy

społecznej, o ile w ogóle będzie w stanie przejść proces readaptacji i nie

powrócić do działań przestępczych, będzie miał z tym bardzo duże

trudności. Społeczeństwo, które pomaga w ponownym przystosowa-

niu, może więc czuć się współodpowiedzialne za sukces związany ze

zmianą skazanego.

Z innych badań przeprowadzonych na społeczności osób skaza-

nych na karę pozbawienia wolności dowiadujemy się, że większość

przebadanych osadzonych ma świadomość, iż bez wsparcia po opusz-

czeniu zakładu karnego nie będą mogli realizować założonych planów

życiowych. Dodatkowo pomoc, której potrzebują najbardziej, obejmuje
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wymiar poszukiwania pracy, wsparcia finansowego oraz psychicznego

(Szymanowska 2003). Możemy więc zauważyć, że sami skazani zdają

sobie sprawę z tego, że po opuszczeniu więzienia mogą napotkać się

z wieloma problemami. Sam fakt odzyskania wolności może stanowić

przyczynę sprzecznych emocji odczuwanych przez więźnia: z jednej

strony pojawia się radość związana z zakończeniem kary i powrotem

do życia poza murami, z drugiej strony występuje lęk o to, czy jest się

w stanie rozpocząć nowe życie, jak również o kwestie związane z przy-

jęciem przez najbliższych czy znalezieniem pracy (Szymanowska 2003).

Skoro sami skazani przyznają się do występowania tego typu trudności,

tym bardziej społeczeństwo powinno zdawać sobie z nich sprawę i jako

grupa osób niemających kłopotów z przystosowaniem społecznym,

wspierać innych w ich walce i inne, lepsze życie.

Wykluczenie

Osoba, która ma przejść proces readaptacji spotyka się z dwoma

rodzajami barier: (1) indywidualnymi, które mogą obejmować np. mniej-

szą wydolność intelektualną lub emocjonalną, zmniejszoną motywację

do osiągania celów, syndrom bierności i wycofania; (2) społecznymi,

które stanowią zbiór czynników i ustosunkowań występujących w kul-

turze, a które są niesprzyjające wobec standardowego osiągania celów

i uczestniczenia w życiu tożsamego z życiem innych członków społe-

czeństwa. Brak integracji społecznej stanowi jedną z podstawowych

barier społecznych utrudniających proces readaptacji. Stereotypy, które

dotyczą osób pozbawionych wolności, a pojawiają się w społeczności

stanowią z kolei podstawę dla negatywnych postaw społecznych. Jest

to jedna z przyczyn ograniczenia możliwości aktywności byłych więź-

niów w życiu społecznym, pełnieniu ról czy w zakresie życia zawodo-

wego (Fidelus 2009).
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W literaturze bardzo trudno o jednoznaczną definicję pojęć ta-

kich jak wykluczenie społeczne, marginalizacja społeczna czy stygma-

tyzacja. Dla osadzenia rozważań w teorii warto jednak wspomnieć cho-

ciażby o rozumieniu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Sztomp-

ka (Sztompka 2002) definiuje stygmatyzację jako „trwałe przypisanie

jednostce tożsamości dewianta czy przestępcy przez ciążące na niej

znamię karalności”. W świetle poruszanych kwestii definicja ta wydaje

się być niezwykle trafna. Szczególne znaczenie ma określenie stygma-

tyzacji jako zjawiska trwałego, co może oznaczać, że zmiana postaw

poszczególnych osób wobec ludzi podlegających stygmatyzacji z zało-

żenia, bez odpowiednich działań nie będzie następować. Jeśli już po-

dejmie się aktywność mającą na celu zmianę postaw wyrażających się

stygmatyzacją innych, to proces ten może trwać bardzo długo i być

bardzo trudny.

Wykluczenie społeczne jest wyjaśniane jako niekorzystne zjawi-

sko, które odnosi się do sfery relacji społecznych oraz wymiaru ograni-

czenia uczestnictwa w życiu społecznym, a także trudności w aspekcie

dostępu do usług czy też ograniczenia praw, przejawiającego się

zmniejszonym zakresem praw społecznych lub ich nieskuteczną reali-

zacja. Mówi się tu także o pewnych restrykcjach w ramach korzystania

z instytucji publicznych i rynków oraz braku możliwości wpływania na

nie (Kudlińska 2011).

Osoby, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności

i powróciły do środowiska są oceniane poprzez fakt popełnienia prze-

stępstwa. Pobyt w środowisku, w którym utrwalona została etykieta

przestępcy wobec byłego więźnia nie będzie stanowił podstawy do po-

zytywnej zmiany w zakresie funkcjonowania, a wręcz będzie wzmacniał

przekonanie byłej osoby osadzonej o „przeznaczeniu” bycia przestępcą.
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Ciągłe postrzeganie osoby jako przestępcy utrwala jej przestępczą toż-

samość. Człowiekowi, który chce zmienić swoje życie, przystosować się

do norm społecznych, potrzebne są zachowania, sygnały płynące od

innych, które będą stanowiły wsparcie i będą świadczyły o akceptacji.

Kiedy dochodzi do przejawów niechęci, braku aprobaty czy też nawet

bierności oraz braku zainteresowania ze strony otoczenia, byli więź-

niowie odbierają te sygnały jako krytykę swojego zachowania, jedno-

cześnie sądząc, że są ciągle postrzegani jako przestępcy, co może

wzmacniać ich przestępczą tożsamość (Fidelus 2012). Otoczenie, które

nie zwraca uwagi na pozytywne przejawy chęci zmiany byłych więź-

niów, którzy dążą do przystosowania się do życia na wolności zgodne-

go z oczekiwaniami i normami społecznymi, w pewnym sensie może

przyczyniać się do zwiększania prawdopodobieństwa powrotu do

ścieżki przestępczej. Można wysunąć wniosek, że skoro dana osoba

chce postępować w zgodzie z zasadami ustalonymi przez społeczeń-

stwo, to ma prawo do oczekiwania dozy aprobaty z jego strony.

Więźniowie zwykle są percypowani jako osoby niegodne za-

ufania, złe, nieuczciwe, niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla

otoczenia, czy też jako nieprzewidywalni psychopaci i bandyci (Koła-

kowska 2016). Nawet wyobrażenia dotyczące wyglądu oraz zacho-

wania często pojawiające się w powszechnej opinii odbiegają od rze-

czywistości. Więźniowie są zwykle spostrzegani jako osoby w typie

macho, wytatuowane, o nadmiernej pewności siebie i agresji lub też

o dużej niepewności siebie i lękliwości. Tymczasem w rzeczywistości

wygląd osoby osadzonej zwykle nie odbiega od fizjonomii przecięt-

nego człowieka (Kołakowska 2016). Podtrzymując tego typu poglądy,

społeczeństwo może doprowadzać do sytuacji, w której byli więź-

niowie poczują, iż nie przystają do ogółu i aby poczuć się docenio-
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nym i zaakceptowanym, będą wracać do grup przestępczych, któ-

rych poczują się częścią. Stygmatyzacja ze strony znaczących grup

jest jednym z czynników warunkujących proces readaptacji społecz-

nej, osadzając jednostkę w środowisku przestępczym (Ambrozik

2008). Dodatkowo, w przypadku gdy były osadzony pod wpływem

dotychczasowych działań resocjalizacyjnych w momencie opuszczenia

zakładu karnego wykazuje chęć wyzbycia się tożsamości dewianta,

procesy stygmatyzacji stanowią poważne zagrożenie dla zrealizowania

założeń readaptacji (Ambrozik 2008). Tak więc społeczeństwo, które

wymaga pozytywnych zachowań i postaw od byłych więźniów, samo

powinno wykazywać wobec nic akceptujące postawy, tak aby mieli

oni możliwość zmiany i rozwoju.

Dla uświadomienia dlaczego proces marginalizacji społecznej

więźniów powinien być niepożądany przez całe społeczeństwo war-

to przytoczyć słowa Stuchlińskiego, który napisał: „wszelkie wyklu-

czenie i marginalizacja społeczna jest szczególnie dotkliwą i wielce

groźną w skutkach degradacją osoby ludzkiej, właściwie jej społecz-

nym uśmierceniem”. Skoro były więzień odbył karę pozbawienia wol-

ności, z moralnego punktu widzenia można uznać, że dodatkowe

wymierzanie „ciosów” w postaci stygmatów wobec tej osoby jest

nieuzasadnione. Rozwój każdej osoby, a nawet fakt jej istnienia, jest

warunkowany potrzebą funkcjonowania w związkach społecznych,

które obejmują więzi uczuciowe, osobiste raz intersubiektywne –

oparte na zależnościach rzeczowych, materialnych (Stuchliński

2011). W tym momencie można zadać pytanie do refleksji: w jaki spo-

sób były więzień podlegający procesom stygmatyzacji i wykluczenia

społecznego ma dostosowywać swoje postępowanie do norm spo-

łecznych, skoro jego rozwój jest zahamowany?
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Marginalizacja jest problemem, który dotyka nie tylko samych

więźniów, lecz także całego społeczeństwa. Dzieje się tak ze względu

na to, że ułatwienie powrotu do życia na wolności służy tak naprawdę

odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa każdego członka społe-

czeństwa (Pol 2008). Sytuacja, w której były więzień ulega procesom

marginalizacji przez społeczeństwo jest więc zjawiskiem negatywnym

dla wszystkich obywateli. Można więc wysunąć wniosek, że przez ste-

reotypizację społeczeństwo szkodzi również samemu sobie. W polskich

realiach ciągle jeszcze kładzie się nacisk na izolację więźniów za mu-

rami jednostek penitencjarnych (Pol 2011). Nawiązując do tego faktu,

należy przypomnieć, że swoje opinie i sądy opieramy tym bardziej na

stereotypach im mniejszy kontakt mamy z przedstawicielami grup, któ-

re podlegają stygmatyzacji (Kołakowska 2016). Zatem ścisła izolacja

więźniów od osób przebywających na wolności nie tylko pozbawia osa-

dzonych możliwości realizacji potrzeby kontaktów społecznych, lecz

również jest jedną z przyczyn naszego bazowania w relacjach z byłymi

więźniami na najłatwiej nam dostępnych schematach – stereotypach.

Pomyślna readaptacja społeczna jest zadaniem stojącym przed

całą społecznością lokalną, do której wraca były osadzony. To właśnie

społeczeństwo, które jest świadome problemów pojawiających się

w jego otoczeniu oraz zaangażowane w ich rozwiązywanie, a także

zdające sobie sprawę z potrzeb i możliwości rozwoju jego członków

i respektujące zasady integracji społecznej stanowi wsparcie dla proce-

su readaptacji, a więc również samego osadzonego powracającego na

wolność (Fidelus 2009).

Działania wolontariackie

Podsumowując dotychczas poruszone kwestie zwracające uwa-

gę na znaczenie społeczeństwa w pozytywnej resocjalizacji i readapta-
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cji społecznej więźniów, chcę w tym punkcie opisać zjawisko wolonta-

riatu oraz przytoczyć pewne informacje z praktyki wolontariackiej.

Wolontariat w swojej istocie to „coś dobrowolnego, nieprzymu-

sowego, robionego z własnej woli, bez oczekiwania wymiernych korzy-

ści” (Falej 2011). Wolontariusz to osoba, która świadomie i dobrowolnie,

nie pobierając wynagrodzenia, działa na rzecz innych osób, które nie są

osobami spokrewnionymi, czy też takimi, z którymi osoba byłaby po-

wiązania więzami przyjacielskimi lub koleżeńskimi. Dzieli z innymi swój

czas i umiejętności. Z samej idei wolontariatu wynika również, że jest to

osoba, która bezinteresownie służy innym (Roguska 2010).

Podejmując wątek praktyki wolontariackiej, należy wspomnieć

o istniejącym w Lublinie Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu. W ra-

mach jego działalności funkcjonuje m.in. program „Eleutheria”, ukierun-

kowany na pomoc więźniom i osobom opuszczającym zakłady karne,

w którym to działam jako wolontariusz. Osoby, które są wolontariu-

szami w tym programie, przechodzą odpowiednie szkolenia przygo-

towujące do pracy z osadzonymi oraz podejmują się różnorodnych

działań. Członkowie programu prowadzą warsztaty w jednostkach

penitencjarnych skierowane do więźniów, a poruszające istotne tema-

ty, jak np. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia

przemocy, przygotowanie do wyjścia na wolność, czy też warsztaty

kompetencji rodzicielskich zawarte w programie „Akademia Rodzica”,

które są realizowane w Areszcie Śledczym w Lublinie. Wolontariusze

podejmują też działania na terenie innych jednostek w województwie

lubelskim. Organizują również zajęcia tematyczne z uwzględnieniem

elementów arteterapii, np. przygotowywanie kartek świątecznych, jak

również podejmują zadania, które mają na celu włączenie osadzonych

w pomoc innym, jak np. realizowany w Zakładzie Karnym w Opolu Lu-
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belskim program, w którym więźniowie wraz z osadzonymi przygoto-

wywali ręcznie robione smycze dla zwierząt ze schroniska. Wolontariu-

sze prowadzą również Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej, do której

mogą zgłosić się osoby, które są już na wolności. Mogą otrzymać pora-

dę prawną, psychologiczną czy też pomoc rzeczową. Znajdą w nim

również pomoc w zakresie poszukiwania pracy czy mieszkania. Wymie-

nione tu zostały tylko niektóre z działań podejmowanych przez pro-

gram „Eleutheria” tak, aby unaocznić, jak mogą angażować się wolonta-

riusze w pomoc więźniom.

Jako czynny wolontariusz, mając taką możliwość, chciałabym

podzielić się krótką refleksją na temat tej aktywności. Wolontariat daje

mi możliwość odkrywania tej innej, lepszej strony drugiego człowieka.

Pomimo tego, że niejednokrotnie spotkałam się z poglądem, że być mo-

że taka pomoc nie ma sensu, uważam, że pomoc osobom osadzonym

niesie ze sobą dużo dobrego. Doświadczenie pokazuje, że nie jesteśmy

w stanie jako wolontariusze dotrzeć do wszystkich osób biorących

udział w danych zajęciach. Jednak sytuacje, w których więźniowie oso-

biście lub całą grupą dziękują nam za poświęcony czas i przekazaną

wiedzę, utwierdzają w przekonaniu, że warto. Śmiało mogę stwierdzić,

że podejmując takie działania w pewien pośredni sposób edukujemy

także społeczeństwo, że da się pomagać osobom przebywającym za

murami czy też nieść pomoc tym, którzy już te mury opuścili. Myślę, że

także osobom osadzonym pokazujemy, że nie każdy człowiek poddaje

je pochopnej ocenie, czy odczuwa lęk w kontakcie z nimi. Pokazanie

drugiemu człowiekowi, szczególnie w sytuacji izolacji lub bezpośrednio

po zakończeniu kary pozbawienia wolności, że są ludzie gotowi poma-

gać, w mojej opinii może dać niejednemu nadzieję na to, że gdy będzie

chciał ułożyć swoje życie, to zupełnie osiągalne jest to, aby to zrobić.
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Działam z nadzieją, że nasza praca może dać impuls do podjęcia walki

o lepsze życie.

Wątek ten można podsumować stwierdzeniem: „człowiek nie

jest w stanie pokonać swoich poważnych problemów w samotności.

Potrzebni mu są w tym inni ludzie, którzy włączą go w normalny obieg

życia społecznego, w jakim obowiązują niezmienne zasady dotyczące

relacji interpersonalnych” (Mudrecka 2013).

Zakończenie

Tematy resocjalizacji czy readaptacji społecznej nie były poru-

szane przeze mnie jedynie dla przedstawienia założeń teoretycznych,

lecz przede wszystkim dla uzmysłowienia trudów i problemów, które

występują w ramach tych procesów, a co za tym idzie – ogromnej roli

społeczeństwa w prawidłowym przebiegu tych procesów oraz wpływu

otoczenia na sytuację osób osadzonych oraz tych, które zakończyły już

wykonywanie kary pozbawienia wolności. Krótkie przedstawienie dzia-

łań wolontariackich podejmowanych w jednostkach penitencjarnych

ma za zadanie ukazanie szerszemu gronu odbiorców, że możliwe jest

dobrowolne działanie na rzecz pomocy więźniom oraz, że działanie to,

choć niejednokrotnie trudne – przynosi wiele satysfakcji.
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Wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji
w rodzinach dotkniętych problemem przemocy

Celem rozdziału jest zaprezentowanie refleksji w zakresie

możliwości stosowania mediacji rodzinnych w sytuacji stwierdzenia

zaistnienia problemu przemocy. W literaturze przedmiotu można spo-

tkać odmienne stanowiska w tej sprawie, dlatego ważną kwestią jest

podejmowanie dyskusji na ten temat.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, jak zmieniały się poglądy na

temat konfliktu. Obecnie w literaturze przedmiotu dominuje stanowi-

sko, zgodnie z którym sytuacje konfliktowe są traktowane jako natural-

ny elementem codziennego życia. Uważa się, że nie jest możliwe, by

z perspektywy dłuższego czasu interesy i potrzeby wszystkich uczest-

ników interakcji pozostały zgodne. W przeszłości konfliktom przypisy-

wano bardziej pejoratywne znaczenie niż obecnie (Argyle 1983). Współ-

cześnie jednak uważa się, iż nie tylko nie są zjawiskiem negatywnym,

ale jeśli są konstruktywnie rozwiązywane, mogą przyczyniać się do
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rozwoju, pogłębiania relacji międzyludzkich (Balliet i Van Lange 2013).

Stosowanie mediacji rodzinnych jest ilustracją tego właśnie podejścia.

W latach siedemdziesiątych XX wieku mediacja rodzinna rozwi-

jała się poza uregulowaniami prawnymi w kilku krajach europejskich.

Jednym z pierwszych krajów, w którym mediacja rodzinna pojawiła się

jako norma prawna była Wielka Brytania. Mediacja rodzinna obecna

jest w brytyjskim prawodawstwie od 1971 roku. Obecnie w Wielkiej Bry-

tanii około 70 procent spraw jest kierowanych do mediacji przez ad-

wokatów, na których spoczywa obowiązek informowania klientów

o mediacji (Bargiel-Matusiewicz 2014). Klienci mogą również zgłaszać

się do mediatorów samodzielnie, bądź być kierowani przez sąd. W cza-

sie spotkania przedmediacyjnego strony są informowane o istocie,

przebiegu i możliwych rezultatach mediacji (Pearson i Thoennes 1988).

Wzorce i doświadczenia brytyjskie udało się wykorzystać rów-

nież w naszym kraju. Mediacja rodzinna do polskiego prawodawstwa

została wprowadzona na mocy Ustawy z dn. 28 lipca 2005 roku. Obec-

nie w Polsce następuje rozwój działalności ośrodków mediacyjnych,

w których pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych szuka coraz wię-

cej osób. Warto podkreślić, że rozumienie mediacji rodzinnej jest bardzo

szerokie, od prowadzenia jej w celu rozwiązania sporu między dowol-

nymi spokrewnionymi osobami, do postępowania mediacyjnego w sy-

tuacji rozwodu, separacji, bądź w celu ustalenia kwestii sprawowania

władzy rodzicielskiej. W każdym przypadku chodzi o wyspecjalizowaną

usługę prowadzoną przez wykwalifikowaną osobę, której zadaniem

jest pomoc w rozwiązaniu sporu, bez opowiadania się za interesami

którejś ze stron.

Istotnym jest fakt, iż mediatorzy rodzinni nie rozstrzygają sporu,

mają jedynie pomagać pozostającym w konflikcie małżonkom w znale-
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zieniu satysfakcjonującego rozwiązania. Zachęcają strony do bezpo-

średniej komunikacji oraz starają się łagodzić konflikt (Przybyła-

Basista 2000).

Ważne w tym miejscu jest rozróżnienie pomiędzy mediacją

a psychoterapią rodzinną. Podczas psychoterapii celem jest zidentyfi-

kowanie głębszych problemów, jakie pojawiły się w rodzinie, ich anali-

za, a następnie powolne, stopniowe wprowadzanie konstruktywnych

zmian do systemu rodzinnego. Cel mediacji jest bardziej skromny. Jest

nim rozwiązanie konkretnego problemu, bez głębszego wnikania w jego

przyczyny. W związku z tym mediacja jest mniej czasochłonna, mniej

obciążająca emocjonalnie i mniej kosztowna. Jednakże, jeśli para pra-

gnie kontynuować swój związek, mediacja może być raczej punktem

wyjścia do głębszej terapii, niż trwałym antidotum na zaistniałe proble-

my. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy na poziomie mediacji następuje

tak skuteczne usprawnienie komunikacji pomiędzy małżonka-

mi/partnerami, iż przy braku większych zaburzeń ich relacji, możliwe

jest osiągnięcie znacznej poprawy (Bargiel-Matusiewicz 2014).

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, mediacje rodzinne

w naszym kraju najczęściej dotyczą spraw rozwodowych. Prawdopo-

dobieństwo podjęcia mediacji w sytuacji rozwodu jest tym większe, im

bardziej wykształcona jest kobieta, gdyż to przede wszystkim z inicja-

tywy kobiet dochodzi do mediacji rozwodowych. Szczególnie istotną

kwestią w sytuacji rozwodu jest dobro małoletnich dzieci. Skłóceni

małżonkowie, kierowani silnymi emocjami, często próbują traktować

dzieci jako kartę przetargową. Częściej taką tendencję przejawiają ko-

biety, które – pragnąc odegrać się na byłym partnerze – dążą do ogra-

niczenia jego kontaktów z dziećmi. Mężczyźni natomiast, w ramach

wymiany negatywnych dla drugiej strony działań, wybierają najczęściej
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strategię ograniczania czy zamykania byłym partnerkom dostępu do

swoich środków finansowych (Kelly i Duryee 1992). Widać zatem, że

rola mediatora rodzinnego nie jest łatwa. Często wymaga bowiem to-

nowania silnych emocji, przeżywanych przez strony oraz zdolności

skierowania ich uwagi na konstruktywne rozwiązanie, uwzględniające

interesy obu stron oraz dobro małoletnich dzieci.

Problemem, który może również ujawnić się w ramach mediacji

rodzinnych, jest kwestia przemocy. Można stwierdzić, że podzielone są

zdania w zakresie zasadności stosowania procedury mediacyjnej w sy-

tuacjach, w których stwierdzone zostało stosowanie przemocy. Zgoda

panuje jedynie co do faktu, że nie mogą podlegać mediacji kwestie

związane z przemocą, np. dyskutowanie na temat tego, w jakich sytu-

acjach może do niej dochodzić; z jaką częstotliwością może być stoso-

wana itp. (Gójska i Huryn 2007). Warto zaznaczyć, iż w mediacjach

postprzemocowych mediator powinien zachować szczególną czujność

na kwestie związane z przemocą. Ma także możliwość pouczenia

o prawnych możliwościach w zakresie reakcji na kolejne, nawet naj-

mniejsze przejawy przemocy.

Biorąc pod uwagę czynniki psychologiczne, warto podkreślić, że

sytuacja mediacji w tego typu okolicznościach, jest bardzo złożona.

Osoba pokrzywdzona może doświadczać wobec sprawcy strachu, mieć

poczucie jego przewagi psychologicznej. Efekt ten może być szczegól-

nie wyraźny, jeśli pokrzywdzony przez dłuższy czas doświadczał ze

strony sprawcy przemocy.

Odnosząc się do problemu podzielonych opinii co do zasadności

stosowania procedury mediacyjnej w sytuacjach, w których stwierdzo-

ne zostało stosowanie przemocy, można zaproponować stosowanie

określonych zasad dotyczących tego typu okoliczności. Jako propozycję
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można podać procedurę trzech kroków (Bargiel-Matusiewicz 2015).

Pierwszym z nich jest przekazanie uczestnikom mediacji wyraźnego

komunikatu dotyczącego niedopuszczalności stosowania przemocy

w jakichkolwiek relacjach interpersonalnych (Badura-Madej i Dobrzyń-

ska-Masterhazy 2000). Drugim krokiem może być przekazanie w formie

miniwykładu podstawowej wiedzy na temat rodzajów przemocy oraz

konsekwencji jej stosowania. Informacje te są przedstawione w kolej-

nym akapicie. Tego typu oddziaływania edukacyjne mogą stać się po-

stawą do dalszej pracy nad problemem przemocy. Informacje te może

przekazać mediator. Zdarza się, że dopiero w efekcie oddziaływań

edukacyjnych, dana osoba uświadamia sobie, że niektóre jej działania,

których wcześniej nie kategoryzowała w ten sposób, stanowią również

przejawy przemocy. W potocznym podejściu do tej kwestii można ob-

serwować tendencję do zawężania problemu przemocy do przemocy

fizycznej i bagatelizowanie innych jej form. Nie tylko sprawcy przemo-

cy, ale również jej ofiary czy też świadkowie jej stosowania ulegają czę-

sto tej tendencji. Oprócz przemocy fizycznej, wyróżnia się również

przemoc psychiczną, seksualną oraz ekonomiczną (Smith-Stover i Lent

2004). Warto w tym miejscu krótko scharakteryzować wymienione

formy przemocy.

Przemoc fizyczna dotyczy naruszania nietykalności fizycznej.

Jako przykłady można wymienić: kopanie, szarpanie, krępowanie ru-

chów itp. Przemoc psychiczna dotyczy naruszania godności osobistej,

np. poprzez wyśmiewanie, poniżanie, ciągłe krytykowanie itp. Przemoc

seksualna dotyczy naruszania intymności. Jako przykłady można wy-

mienić: wymuszanie pożycia seksualnego, wyśmiewanie preferencji

seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych itp.

Przemoc ekonomiczna to naruszanie własności. Może mieć formę od-
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mawiania lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finanso-

wych, odbierania zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia

pracy zarobkowej, zmuszania do zaciągania kredytów. Osoba do-

świadczająca przemocy odczuwa wiele jej negatywnych psycholo-

gicznych konsekwencji, krótko i długoterminowych.

Jedną z możliwych konsekwencji doznawania przemocy ze stro-

ny partnera jest depresja. Badanie wykonane na szwedzkiej próbie 573

kobiet wykazało, że te kobiety, które doznały przemocy ze strony part-

nera, są znacznie bardziej narażone na wystąpienie objawów depresji

(Lövestad i in. 2017). Dotyczy to wszystkich uwzględnionych w badaniu

rodzajów przemocy: fizycznej, seksualnej oraz kontroli zachowania (np.

poprzez ograniczanie czasu spędzanego z rodziną i przyjaciółmi), będą-

cej formą przemocy psychicznej. Podobny wniosek wynika z badania

podłużnego, przeprowadzonego na przestrzeni trzech lat na reprezen-

tatywnej próbie 619 Amerykanów. W badaniu tym uwzględniono konse-

kwencje doznawania przemocy zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn

(Simmons i in. 2015).

Ujmując w skrócie to zagadnienie, można stwierdzić, że wskutek

doświadczania przemocy zagrożone zostaje zdrowie psychiczne jed-

nostki oraz jej możliwości efektywnego funkcjonowania społecznego.

Wskazane byłoby w związku z tym, aby mediatorzy, którzy po-

dejmują się prowadzenia mediacji, w których jednym z problemów jest

przemoc, odbyli szkolenie na ten temat. Dodatkową opcją może być

ścisła współpraca mediatorów z np. z pracownikami ośrodków inter-

wencji kryzysowej i kierowanie uczestników mediacji do tych placówek

na konsultacje dotyczące problemu przemocy. W oparciu o pierwsze dwa

kroki możliwe byłoby zdiagnozowanie zakresu występującej w rodzinie

przemocy oraz poznanie poziomu motywacji zarówno sprawcy jak i ofia-
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ry przemocy (są również sytuacje, gdzie przemoc jest stosowana przez

obu uczestników interakcji) do pracy nad tym problemem.

Trzecim krokiem jest decyzja, czy scharakteryzowane w oparciu

o krok pierwszy i drugi czynniki umożliwiają stosowanie procedury me-

diacji. Niska świadomość istoty tzw. zachowań przemocowych oraz

niska motywacja do skorygowania własnego postępowania w tym za-

kresie powinny być traktowane jako przeciwwskazanie.

Warto również zaznaczyć, że przemoc może być wynikiem na-

gromadzenia negatywnych emocji związanych z trudnościami, proble-

mami codziennego życia w połączeniu z brakiem wystarczających

umiejętności rozwiązywania konfliktów. Wtedy omówienie trudności,

problemów podczas mediacji oraz trening konstruktywnego rozwiązy-

wania spornych kwestii, mogą przyczynić się do obniżenia napięcia

emocjonalnego w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym zapobie-

gać przemocy w przyszłości (Bargiel-Matusiewicz 2015).

Chciałybyśmy jednak zwrócić uwagę na istnienie przeciwwska-

zań do zastosowania procedury mediacyjnej w sytuacji wystąpienia

przemocy seksualnej. Naszym zdaniem specyfika tego rodzaju prze-

mocy sprawia, że w zdecydowanej większości sytuacji, w których

wystąpiła przemoc seksualna, z uwagi na dobro osoby pokrzywdzo-

nej, nie powinno się proponować wdrożenia procedury mediacji.

Przemoc seksualna, poza ogólnymi konsekwencjami, które wy-

stępują we wszystkich innych rodzajach przemocy, powoduje także spe-

cyficzne konsekwencje dla zdrowia seksualnego jednostki oraz dla jej

funkcjonowania społecznego. Ofiary przemocy seksualnej są znacznie

bardziej narażone na dysfunkcje seksualne, takie jak pochwica, dyspa-

reunia, anorgazmia czy lęk przed współżyciem seksualnym (Tambling

2012). Ponadto przemoc seksualna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
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problemów natury ginekologicznej, jak krwotoki, upławy, bóle czy za-

trzymanie miesiączki. Badanie wykonane na próbie 362 nepalskich kobiet

wykazało, że kobiety, które doświadczyły gwałtu małżeńskiego, były

ponad dwukrotnie bardziej narażone na dolegliwości ginekologiczne, niż

kobiety, które nie miały takich doświadczeń (Shakya i in. 2014).

Bardzo ważna jest tu także kwestia funkcjonowania społeczne-

go. Ofiary przemocy seksualnej są bowiem znacznie bardziej narażone

na wtórną wiktymizację, niż ofiary innych form przemocy. Wtórna wik-

tymizacja to kontynuacja doznawania krzywdy na skutek bycia ofiarą

przemocy, spowodowana nieadekwatną reakcją otoczenia. Przyczynia

się do niej obwinianie ofiar. Przemoc seksualna jest bowiem obarczona

różnorodnymi mitami. Jednym z pierwszych naukowych ujęć mitów na

temat zgwałceń jest praca Marthy R. Burt (1980). Ujmuje ona mity na

temat zgwałceń jako „stereotypowe, pełne uprzedzeń lub fałszywe

przekonania na temat zgwałceń, ofiar zgwałceń i gwałcicieli”. Między

innymi Chapleau i Oswald ( 2013) kontynuują badania tej problematyki.

Jednym z takich mitów jest przekonanie, że typowy gwałt to napaść

dokonana przez nieznanego sprawcę w ciemnej uliczce. Tymczasem

badania pokazują, że zdecydowana większość sprawców zgwałceń to

osoby znane wcześniej ofierze (Sarmiento 2011, Iconis 2008). W polskim

badaniu przeprowadzonym przez fundację STER (Grabowska i Ra-

włuszko 2016) ponad 60% kobiet, które doświadczyły gwałtu, podało,

że sprawcą był ich były partner. Jedynie 8% kobiet stwierdziło, że

sprawcą była obca osoba. Ponadto część badań wskazuje, że ofiary

zgwałceń popełnionych przez znaną im wcześniej osobę są bardziej

narażone na to, że doznana przez nie krzywda będzie bagatelizowana i

usprawiedliwiana przez otoczenie społeczne. Na przykład badania

Sarmiento (2011) przeprowadzone wśród Włochów pokazały, że tylko
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54% badanych stwierdziło, że ofiara powinna zgłosić gwałt na policję,

jeśli gwałciciel był osobą, którą znała wcześniej, a tylko 48% uważało,

że sprawca powinien ponieść karę pozbawienia wolności. Mit na temat

znajomości (a raczej jej braku) ofiary i sprawcy przemocy seksualnej

przyczynia się do bagatelizowania poczucia krzywdy/cierpienia ofiar

zgwałceń dokonanych przez partnera lub małżonka. Odzwierciedlenie

tego zjawiska można odnaleźć w prawodawstwie niektórych państw,

np. aż do 1993 roku kodeks karny obowiązujący w Stanach Zjednoczo-

nych nie zawierał kategorii gwałtu małżeńskiego (Fus 2006).

Na podstawie wyników badań wnioskuje się, że od mitów na

temat zgwałceń nie są wolne nawet osoby pracujące z ofiarami

przemocy. Badanie przeprowadzone przez Centrum Praw Kobiet

(Dominiczak 2000) wykazało, że dla ok. 20% prokuratorów i aż 33%

policjantów pojęcie gwałtu de facto nie istnieje, nie ma bowiem za-

chowań, które by pod to pojęcie podlegały. Doprowadzenie przemocą

lub groźbą użycia przemocy do obcowania płciowego nie zasługuje

bowiem według nich na miano gwałtu. Na pytanie o sytuację, w któ-

rej kobieta najpierw pozwala na dotyk (np. pocałunek) aż 38% proku-

ratorów i 44% policjantów odpowiedziało, że mężczyzna miał prawo

w tych okolicznościach wyegzekwować stosunek seksualny. Co za-

skakujące, prawniczki i policjantki surowiej oceniały ofiary zgwałceń,

niż ich koledzy po fachu, przypisując im znaczny zakres odpowie-

dzialności za zaistniałą sytuację.

Wtórna wiktymizacja ma realny wpływ na zdrowie psychiczne

ofiar przemocy seksualnej. Badanie wykonane w grupie ponad tysią-

ca ofiar napaści seksualnej (Ullman i in. 2006) wykazało bowiem, że

nasilenie objawów zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD),

takich jak m.in. podwyższony poziom lęku, natrętne wspomnienia,
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koszmary senne; jest dodatnio skorelowane z liczbą negatywnych

reakcji społecznych, do których zalicza się m.in. obwinianie ofiary.

Podsumowując, można stwierdzić, iż kwestia przemocy w ro-

dzinie, w kontekście podejmowania decyzji o wdrożeniu procedury

mediacji, wymaga zindywidualizowanego podejścia do poszczegól-

nych sytuacji z jednoczesnym uwzględnianiem zgromadzonej do tej

pory wiedzy na ten temat. Mamy nadzieję, że przedstawione w niniej-

szym rozdziale rozważania na temat podjętych kwestii, będą mogły być

pomocne dla osób, które są zainteresowane optymalizacją działań

związanych z propagowaniem mediacji.
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Wsparcie mediacyjne

osób pozbawionych wolności i ich rodzin

w ramach działalności Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej

Mediacja to metoda rozwikłania kwestii spornych, dobrowol-

nego porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą. Celem jest

pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia, które jest za-

dowalające dla każdej ze stron. Mediacja to proces, w którym bez-

stronna i neutralna osoba jaką jest mediator, wspiera komunikację oraz

działania stron zmierzające do rozwiązania problemu i opracowania po-

rozumienia. Zadaniem mediatora jest oderwanie stron od wzajemnego

oskarżania, obwiniania i gromadzenia dowodów winy oraz wsparcie ko-

munikacji i działania stron, zmierzających do zdefiniowania problemu

i ustalenia sposobu jego rozwiązania. Problem pomocy osobom, które

dokonały przestępstw, zawsze wzbudzał wiele kontrowersji. Wiedza na

temat funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji skłania do spo-

strzeżenia, że osoby opuszczającej zakład karny nie można pozostawić
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bez pomocy, ponieważ zwiększa to ryzyko powrotu do przestępstwa.

Świadczenie pomocy tym osobom stanowi istotny element procesu

readaptacji społecznej. Przewidziane w prawie formy wsparcia są czę-

sto niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

byłych skazanych (Karaszewska i Rajewska de Mezer 2013).

Zadania jakie postawiłam sobie w momencie przystąpienia do

projektu do realizacji jako mentor:

– budowanie wzajemnego zaufania stron do siebie,

– edukowanie stron na temat konstruktywnego prowadzenia rozmów

pomiędzy sobą,

– modelowanie pożądanych zachowań,

– ułatwienie dojścia do wzajemnego porozumienia.

Mediacja to poufna metoda rozwiązywania sporów między

członkami rodziny, którym w procesie dochodzenia do porozumienia

towarzyszy bezstronny mediator. Zamierzeniem moim było uzmysło-

wienie osobom biorącym udział w spotkaniach, iż mediacje ułatwią

rozwiązanie konfliktów drogą bez przemocy i pozwolą stronom na wy-

rażenie uczuć, odczuć, oczekiwań i wzajemnych potrzeb. Ponadto uła-

twią przyjęcie odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podję-

cie związanych z nią działań. Motywatorem do prowadzenia przeze

mnie ww. działań było wytworzenie procesu readaptacji społecznej

osób opuszczających zakłady karne, aby w momencie zakończenia

odbywania przez nie wyroku, nie miały one przekonania, że pozostają

bez pomocy, co zwiększa ryzyko powrotu do przestępstwa.

W procesie przystosowania człowieka do samodzielnego życia

w społeczeństwie pod odbyciu kary bardzo istotną rolę odgrywa rodzi-

na i osoby najbliższe, dlatego rozwiązanie jakichkolwiek problemów

pomiędzy ww. jest bardzo ważne. Konflikt jednostek wytwarza kryzys
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w rodzinie, jeszcze bardziej pogarszający trudną sytuację, zaś konflikt

w rodzinie generuje napięcie pomiędzy jednostkami, co z kolei pogłębia

dysfunkcyjność grupy. Rodzina, aby trwać, istnieć i rozwijać się, musi

posiadać więź. Więź rodzinna jest szczególnym rodzajem więzi spo-

łecznej, a ta stanowi jedną z podstawowych zmiennych procesu reso-

cjalizacji osadzonych (Pindel 2011). Każdy skazany zasługuje na szansę

powrotu do społeczeństwa, a wtedy odbudowywanie uprzednio ze-

rwanych więzi może okazać się bardzo trudne, w niektórych przypad-

kach wręcz niemożliwe. Pojawia się duże prawdopodobieństwo, że

przy braku wsparcia ze strony otoczenia, zwłaszcza tego najbliższego,

nastąpi powtórny proces staczania się na margines społeczny, a tym

samym powrót do popełnienia przestępstw i w rezultacie ponowne

odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Aby temu

zapobiec, czy też wskazać właściwy proces resocjalizacji, właściwym

jest czuwanie nad istniejącymi kontaktami skazanych ze środowiskiem

zewnętrznym, zwłaszcza ze środowiskiem rodzinnym.

Na podstawie literatury socjologicznej oraz własnego do-

świadczenia zaobserwowałam, że kondycja związków małżeńskich

lub konkubinatu jest wyraźnie związana z długością pobytu w zakła-

dzie karnym. „Wczesny kontakt z placówkami resocjalizacyjnymi,

a później również izolacja penitencjarna z jednej strony mogą znacznie

utrudniać wchodzenie w związki małżeńskie, a z drugiej działać osła-

biająco na więź małżeńską doprowadzając do rozbicia rodziny i rozwo-

du” (Szymanowska 2003). Powołując się na źródła – badaczy zjawiska

rodziny, przytoczę stwierdzenie, iż więź rodzinna jest szczególnym

i najstarszym rodzajem więzi społecznej. Jest ona wypadkową we-

wnętrznych i zewnętrznych sił istniejących w grupie rodzinnej i działa-

jących na jej członków. Siły te wynikają ze związku małżeńskiego, ze
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świadomości związków genetycznych, przeżyć emocjonalnych, stosun-

ków zależności, współistnienia, postaw wobec uwarunkowań społecz-

nych, kulturowych i gospodarczych, w których żyje dana rodzina,

z czynników prawnych, religijnych i obyczajowych (Dyczewski i Komo-

rowska 1975). Ocena stanu więzi rodzinnych skazanego pozwala na

potwierdzenie realnych szans na dalsze trwanie tych kontaktów pod-

czas odbywania przez niego kary pozbawienia wolności oraz po jej

zakończeniu. Pozwala na podejmowanie odpowiednich działań wy-

chowawczo-resocjalizacyjnych w celu pomocy w umacnianiu i właści-

wym funkcjonowaniu relacji skazany – jego rodzina i najbliżsi.

Osoby pozbawione wolności i posiadanie przez nich rodzin,

a tym samym kondycja tych związków, jest wyraźnie związana z długą

rozłąką na skutek pobytu w zakładach karnych. Spotkania związane

z prowadzeniem przeze mnie mediacji pomiędzy osadzonymi a ich

najbliższymi dały mi możliwość poznania ich historii życiowych

i związanych z tym problemów. Pragnę podkreślić, że udział samych

osadzonych oraz ich najbliższych w warsztatach był dobrowolny,

pomimo że w warunkach izolacji penitencjarnej każda forma oddzia-

ływania odbierana bywa często przez skazanych jako działanie repre-

syjne. Punktem wyjścia dla mnie było przede wszystkim okazanie

szacunku tym osobom.

W początkowej fazie prowadzonych rozmów z więźniami oraz

ich rodzinami czy też partnerkami zmierzały one w kierunku poznania

przyczyn znalezienia się tu, gdzie są, czyli w placówce penitencjarnej.

Przestępstwa, jakie zostały popełnione przez skazanych, z którymi

miałam kontakt, były różnorakie. Tyle, ile typów i charakterów ludzkich,

tyle rodzajów przestępstw. Zaznaczam, że spotkania w zakładzie pe-

nitencjarnym w Lublinie odbywały się przy zapewnieniu mi bezpie-
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czeństwa i komfortu prowadzenia rozmów przez funkcjonariuszy

i pracowników Służby Więziennej. Osadzeni, z którymi miałam kon-

takt, to mężczyźni, którzy początkowo niechętnie opowiadali o prze-

stępstwach, które popełnili. Nawiązaniem kontaktu z nimi była prośba

opowiedzenia przebiegu swojego dotychczasowego życia, lat dzieciń-

stwa i dorastania. I tu podkreślę, że w zdecydowanej większości było to

skuteczna metodą. Według mojej opinii, osadzeni wykazywali potrzebę,

aby ktoś z „zewnątrz” ich wysłuchał. Poprzez aktywne słuchanie,

przedstawił mi się ich obraz psychologiczny.

Atmosfera życia rodzinnego stanowi czynnik mający fundamen-

talny wpływ na rozwój osobowości człowieka. Wielu skazanych wycho-

wywało się w rodzinach dysfunkcyjnych, w której występowały zjawiska

takie jak alkoholizm, agresja i przestępczość rodziców. Zwróciłam uwa-

gę, że osadzeni, opowiadając o swoim dzieciństwie, podkreślali, iż do-

świadczając ww. negatywnych zachowań często marzą o stworzeniu

rodziny pełnej miłości i zgody. Niestety „wzorce” postępowania wyuczo-

nego w latach wcześniejszych w wyniku obserwacji najbliższej rodziny,

nie pozwalają na realizację stworzenia rodziny wolnej od patologicznych

zachowań. Osoby często opowiadały, iż zdają sobie sprawę, że powielają

zachowania własnych rodziców i stają się modelami dla własnych dzieci.

Ich styl życia: alkoholizm, zażywanie środków psychotropowych, wielo-

krotne pobyty w zakładach karnych i nieodpowiednie wzorce rodzinne

burzą szansę na utrzymanie więzi rodzinnych.

Skazani charakteryzowali się dużym poziomem zadowolenia

z posiadania potomstwa, natomiast fakt przebywania w ośrodku peni-

tencjarnym wywoływał u nich obawy o ich przyszłość. W trakcie roz-

mów zaobserwowałam brak motywacji do zmiany swego dotychcza-

sowego życia, skłonności do nadużywania alkoholu, brak planów na
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przyszłość, silne związki ze światem przestępczym, trudną sytuacja

materialna oraz brak perspektyw na znalezienie pracy – to najważniej-

sze problemy i obawy, z którymi identyfikują się skazani. Powrót do

poprzedniego środowiska po długiej, niekiedy wieloletniej nieobecno-

ści, łączy się zawsze z koniecznością readaptacji, a doświadczenia

zgromadzone podczas pobytu w zakładzie zamkniętym mogą skutecz-

nie proces ten utrudniać.

Znacząca rozbieżność pomiędzy warunkami w jakich żył skazany

w zakładzie karnym, i tymi, do których wraca on po wyjściu na wolność,

powoduje trudności przystosowawcze. Obawy skazanych związane

z wyjściem na wolność łączą się z koniecznością samodzielnego funk-

cjonowania i odbudowania swojej pozycji w różnych środowiskach,

zbiorowościach i grupach, a więc dotyczyć mogą wypełniania zróżni-

cowanych ról społecznych. Trudności na rynku pracy, brak odpo-

wiednich kwalifikacji i niechęć pracodawców do zatrudniania osób

z kryminalną przeszłością mogą skutecznie utrudnić im zdobycie

pracy, a tym samym i źródeł dochodu, warunkujących samodzielne

utrzymanie się oraz realizację innych ról społecznych.

Przyczyny powrotu do przestępstwa, na które uwagę zwracali

sami osadzeni, to:

– trudność w znalezieniu pracy zarobkowej lub brak możliwości jej

podjęcia,

– niedostateczne warunki materialne utrudniające egzystencję,

– pozostawanie na utrzymaniu rodziny,

– konflikt z rodziną,

– brak mieszkania lub jakiegokolwiek zakwaterowania,

– niechęć ze strony otoczenia społecznego (dyskryminacja społecz-

na i brak akceptacji w środowisku),
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– nałogi (alkohol, narkotyki),

– pozostawanie poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.

Problemy readaptacyjne mogą także pojawić się w związku z re-

lacjami rodzinnymi. Często dochodzi do zaburzenia więzi rodzinnych,

które równie dobrze mogą wynikać z dysfunkcji osobowościowych ska-

zanego, jak i negatywistycznych postaw określonych członków grupy

(rodzina może nie akceptować osoby dozorowanego, pogłębiając w ten

sposób patologizację więzi rodzinnych). Dochodzi wtedy do konfliktu

jednostek, który wytwarza kryzys w rodzinie, pogarszając istniejącą,

trudną sytuację jednostki, a w rodzinie generuje napięcie między jed-

nostkami, co z kolei pogłębia dysfunkcyjność rodziny. Nawet jeżeli po-

szczególni członkowie rodziny nie uczestniczą bezpośrednio w dys-

funkcji zachowania osoby dozorowanej, to jednak wpływa ona nega-

tywnie na wszystkie podmioty w grupie.

Żony i partnerki, które brały udział w spotkaniach, zaznaczały, że

znajdują się w ciężkiej sytuacji choćby z racji tego, że wychowują sa-

motnie dzieci, a przy tym ich stosunki rodzinne, zwłaszcza w obszarze

wsparcia, pozostawiają wiele do życzenia. Zwracały również uwagę na

sprawy finansowe rodziny, które są bardzo niekorzystne z ich punktu

widzenia. Codzienne utrzymanie rodziny staje się trudniejsze nie tylko

ze względu na utratę dochodów uwięzionego, ale również w związku

z koniecznością opłacania kosztów sądowych, wynagradzania prawni-

ków czy podróży na widzenia. Ponadto kobiety zwracały uwagę, że za-

spokajają najważniejsze potrzeby życiowe jak tylko mogą. Odbywanie

kary pozbawienia wolności przez ich mężów czy też partnerów wpływa

na upokorzenie, strach, nieufność społeczeństwa, w którym egzystują

na co dzień. Na podstawie doświadczenia jakim było prowadzenie me-

diacji wśród ww. zwróciłam uwagę, że odwiedziny rodziny w więzieniu
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dla skazanego są czasem wyczekiwanym, momentem, który daje wy-

tchnienie i możliwość odreagowania emocjonalnego.

W związku z nakładaniem się problemów psychicznych, spo-

łecznych i ekonomicznych, których członkowie rodzin osób pozbawio-

nych wolności sami nie potrafią rozwiązać z uwagi na brak kompetencji

merytorycznych i społecznych, rozwiniętego współuzależnienia i wy-

uczonej bezradności, rozmowy mediacyjne z pozbawionymi wolności

oraz ich najbliższymi prowadziłam poprzez aktywne słuchanie, zada-

wanie pytań otwartych oraz refleksji popartej faktami z ich wypowie-

dzi. Wskazywałam, iż to, co się zdarzyło w przeszłości, nie jest wy-

znacznikiem teraźniejszości oraz jak rozwiązać problemy, aby obecnie

i w przyszłości nie było kolejnych zdarzeń, które będą jego przejawami.

Moją intencją było zbudowanie wzajemnego zaufania stron do siebie,

pomimo obaw jakie im towarzyszą (czyli ze strony skazanych: poczucie

psychicznego oddalania się od siebie, rozczarowanie czy też poczucie

zawodu z obecnego związku, poczucie bycia niekochanym i gniew

związany z nadmiernymi wymaganiami ze strony współmałżon-

ki/partnerki, a ze strony „drugiej połówki”, najważniejszymi powodami

były – poza wymienionymi przez osadzonych – zazdrość współmał-

żonka, problemy w kontaktach seksualnych, problemy finansowe,

przemoc w związku).

Mediacje prowadziłam w kierunku wypracowania i wyjaśnienia,

że jeśli ktoś popełnił błąd, nie należy robić mu wyrzutów, lecz wyjaśnić

mu problem i poprosić, aby wyciągnął wnioski na przyszłość. Moją in-

tencją było wypracowanie przez obie strony uczciwych komunikatów

wyrażanych wprost, bez presji, straszenia czy szantażu. Moim zada-

niem było wskazanie, że pożądany skutek może przynieść tylko auten-

tyczna życzliwość i szacunek. Poprzez wskazanie właściwych metod
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rozmowy, uświadamiałam uczestnikom, że „niekoniecznie trzeba się

pobić lub się napić, aby rozwiązać problem. Jeszcze nie było takiego

problemu, którego alkohol by nie pogorszył”. Podobnie z pobiciem –

przysparza nam raczej nowych problemów, a nie rozwiązuje starych.

Zarówno osoby odbywające karę pozbawienia wolności, jak też

ich najbliższe osoby, miały poczucie, że ze swoimi problemami pozo-

stają sami sobie. Wskazywałam w takim momencie na pomoc, jaką mo-

gą uzyskać ze strony podmiotów uprawnionych do świadczenia pomo-

cy skazanym i ich rodzinom, przedstawiając stowarzyszenia, fundacje,

organizacje pozarządowe, kościelne, a także przy innych związkach

wyznaniowych. Z uwagi na brak wiedzy zwracałam uwagę, iż stan

prawny i podział kompetencji pomiędzy służby, tj. więziennictwo, ku-

ratorów sądowych oraz pomoc społeczną tworzą system pomocy

w integracji społecznej osób opuszczających zakłady karne. Współ-

pracę pomiędzy instytucjami penitencjarnymi a systemem pomocy

społecznej reguluje Porozumienie zawarte 13 czerwca 2000 r. pomię-

dzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem

Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w dziedzinie organiza-

cji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów

śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności (Dybalska 2012).

Podejmowane przedsięwzięcia na terenie zakładów karnych do-

tyczą tak zwanych projektów systemowych, jak na przykład szkolenia

i kursy dla więźniów, aby potrafili odnaleźć się na rynku pracy po

opuszczeniu zakładu karnego. Sytuacja, w której skazany – przebywa-

jąc w placówce penitencjarnej – skorzystał z możliwości uzupełnienia

wykształcenia, np. przez ukończenie kursu, daje mu podstawy do uzy-

skania zatrudnienia, uzyskiwania nowych umiejętności, bez względu na

wyuczony bądź wykonywany wcześniej zawód.
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Zakończenie

Przedstawiona problematyka podtrzymywania więzi rodzinnych

– rozwiązywanie problemów osób osadzonych w placówkach peniten-

cjarnych i ich najbliższych poprzez zastosowanie mediacji – wskazuje,

jak ważny jest to obszar do zagospodarowania przez różnego rodzaju

działalność resocjalizacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną i pomocową

mającą na celu wsparcie skazanych i ich rodzin w sytuacji trudnej. Wła-

ściwe organizowanie tej działalności wymaga zintegrowanych działań

podejmowanych nie tylko przez zakłady karne, ale i instytucje zewnętrz-

ne, organizacje, fundacje, stowarzyszenia oraz społeczeństwo. Pozo-

stawienie tych osób samym sobie wytwarza powstanie dużego prawdo-

podobieństwa, że staną się one osłabieniem lub nawet patologią, od-

czuwalną przez całe społeczeństwa w codziennej egzystencji.

Ustawa Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku, art. 164 oraz 165

(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy), wska-

zuje na okres mający na celu przygotowanie skazanych do życia na

wolności. Ustawa przywiduje okres do 6 miesięcy przed przewidywa-

nym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. Stanowi

on, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do

życia po zwolnieniu. Ma to być czas na kontakt z kuratorem sądowym

i innymi podmiotami pomagającymi skazanym w powrocie do społe-

czeństwa. Cechy readaptacji społecznej mają również działania podej-

mowane przez kuratorów sądowych zawodowych i społecznych wobec

osób opuszczających zakłady penitencjarne (Ustawa z dnia 27 lipca

2001 r. o kurateli sądowej).

Na podstawie przeprowadzonych przedmiotowych mediacji na

terenie Aresztu Śledczego oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie, za-

równo osoby odbywające karę pozbawienia wolności jak tez ich bliscy
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wskazywali, iż oczekują kontaktu i pomocy kuratora. Według nich po-

moc ta powinna opierać się na wsparciu w uzyskaniu porad prawnych,

odnalezieniu się w nowej sytuacji i aklimatyzacji w społeczeństwie,

pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Zwracałam wtedy uwagę, iż kurator

– w myśl zakresu swoich kompetencji – jak najbardziej będzie starał się

im pomóc z zaznaczeniem, że oni sami również muszą wykazywać ini-

cjatywę w konstruowaniu wspólnie z kuratorem sądowym tak zwanego

programu wolnościowego. Program ten poprzedzony jest analizą akt

penitencjarnych i sprawy karnej, a także sytuacji rodzinnej i środowi-

skowej skazanego. Ponadto należy wskazywać podstawowe problemy

adaptacyjne skazanego, które najczęściej dotyczą braku zatrudnienia,

zawodu, stałego źródła dochodu, umiejętności szukania pracy, ubóstwa

rodziny, konfliktów, problemów wychowawczych z dziećmi, utraty wię-

zi, odrzucenia, braku wsparcia, patologicznych form zachowań (np.

nałogi czy skłonności do stosowania przemocy), niewłaściwej postawy

wobec siebie i innych, kontaktów ze środowiskiem o charakterze prze-

stępczym, jak również braku świadomości własnych problemów i po-

trzeb oraz niechęci do ich ujawnienia (Kokorzecka-Piber 2008).

Rozpatrując proces readaptacji społecznej należy uwzględnić

działania w warunkach izolacyjnych, jak i wolnościowych. W trakcie

pobytu w zakładzie karnym powinno to być zastosowanie pracy wyko-

nywanej przez wychowawców i psychologów, opartej na ocenie i roz-

poznaniu sytuacji skazanego, prowadzenie polityki informacyjnej

o uprawnieniach i obowiązkach przysługujących po opuszczeniu zakła-

du oraz udzielanie informacji o instytucjonalnym systemie wsparcia.

Na podstawie zdobytego doświadczenia, jakim był udział

w warsztatach metodycznych w ramach projektu Programu Funduszu

Inicjatyw Obywatelskich pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy
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i Polityki Społecznej w Areszcie Śledczym oraz Centrum Wolontariatu

w Lublinie, pod tytułem: „Przygotowanie do wolności. Reintegracja spo-

łeczna osób opuszczających zakłady karne przy wsparciu potencjału

społeczności lokalnej”, uważam, że osoby odbywające kary pozbawie-

nia wolności oraz ich rodziny potrzebują wielostronnego wsparcia

i pomocy. Kwalifikacje, które uprawniały mnie do wzięcia udziału

w projekcie, to wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu reso-

cjalizacji oraz wiedza, którą posiadam, pełniąc służbę w Nieetatowym

Zespole Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W praktyce zadania związane z negocjacjami sprowadzają się do ra-

towania życia ludzkiego osób znajdujących się w kryzysie, które w skutek

ciężkiej sytuacji życiowej, traumatycznych wydarzeń, zaburzeń psy-

chicznych lub innych przyczyn chcą popełnić m.in. samobójstwo.

Najważniejsza cechą dobrego negocjatora, wbrew obiegowej opi-

nii, nie jest umiejętność mówienia, ale aktywnego słuchania. Ta umiejęt-

ność w bardzo dużym stopniu wpłynęła na prowadzone mediacje z oso-

bami odbywającymi kary pozbawienia wolności oraz ich najbliższymi.

Służba w Policji związana jest z zatrzymywaniem osób, które dopusz-

czają się popełniania przestępstw. Zadania, które wykonywane są przez

tę formację kończą się w momencie doprowadzenia ww. przed wymiar

sprawiedliwości. Udział w projekcie pozwolił mi na poznanie przyczyn

i powodów, które wpływają na osoby wchodzące w konflikt z prawem.

Pragnę podkreślić, że przygotowując się do warsztatów, po-

znawałam środowisko osób osadzonych w zakładach karnych dzięki

uprzejmości psycholog ośrodka penitencjarnego w Lublinie, mł. chor.

Justyny Nowickiej. Według wiedzy, którą nabyłam, uważam, że

przedmiotowe przedsięwzięcie jest tylko jednym z wielu, które są

prowadzone przez placówki karne i bezsprzecznym jest stwierdzenie
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o słuszności tego typu działań. Wnoszą one bardzo dużo w edukację

samych zainteresowanych, czyli pozbawionych wolności i ich najbliż-

szych. W związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności bardzo

łatwo wykluczyć kogoś nie tyle z własnego życia, ile z całego społe-

czeństwa, które zdaje się nie akceptować ludzi „zbędnych”. Takimi

osobami są bez wątpienia więźniowie, osoby opuszczające placówki

penitencjarne oraz ich najbliżsi. Społeczeństwo traktuje te osoby jak

skażone chorobą zakaźną, więc woli nie mieć z nimi kontaktu, a tym

samym pozostają oni sami ze swoimi problemami. Osoby te, poprzez

wskazanie właściwych metod rozwiązania istniejących konfliktów,

uświadamiają sobie, jak ważna jest rozmowa, szczere przeprosiny

i chęć zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdy.

Reasumując przytoczę słowa papieża Jana Pawła II, który podkre-

ślał: „wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocze-

śnie zadana. Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyję-

cia i realizacji prawdy. Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro, […]

człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie” (Jan Paweł II 2005), nato-

miast zadanie chrześcijanina polega na przeniesieniu wartości „wolności

przeżywanej w Kościele na relacje społeczne, aby wszyscy ludzie do-

świadczyli wolności właściwej naturze ludzkiej” (Babiarz 2013). Prze-

stańmy choć na chwilę wartościować człowieka i jego postępowanie,

a pochylmy się nad jego słabością i zwątpieniem, które przynosi świado-

mość upadku. Pozostawmy każdemu wybór i ofiarujmy mu pomocną dłoń,

która nie okaże się kąsającym go wężem. Jeżeli mamy coś, czym mogliby-

śmy się podzielić z innymi (nawet gdyby miała to być zwykła rozmowa), to

dlaczego by tego nie robić? Osobiste zaangażowanie w ulepszanie świata

jest uczciwym oddaniem długu, jaki mamy wobec Stwórcy, który powie-

dział: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28).
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terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Pracownik Stowarzyszenia

Centrum Wolontariatu w Lublinie – koordynator Ośrodka Pomocy

Postpenitencjarnej. Od 2012 roku koordynator programu wolontariackiego

„Eleutheria” działającego na rzecz więźniów i osób opuszczających zakłady

karne. Współpracownik Stowarzyszenia POSTIS w projekcie resocjalizacji

młodych byłych więźniów „Nowa Droga”. Koordynator wielu projektów

społecznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Obszar zainteresowań:

terapia uzależnień, readaptacja społeczna.

Dominika Woźniak - studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Marii

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2018 roku obroni dyplom magistra

o podwójnej specjalności tj. psychologii rodziny oraz psychologii społecznej.

Od 2014 roku wolonatariuszka programu Pomocy Więźniom „Eleutheria”.

Zaangażowana w wiele działań na rzecz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

w Lublinie. Pracuje głównie z dorosłymi, dzieląc się specjalistyczną wiedząz

zakresu psychologii wychowawczej oraz psychologii systemowej. Prowadzi

wsparcie psychologiczne dla osób opuszczających zakłady karne w ramach

działalności Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej przy Centrum Wolonatriatu

w Lublinie. Główny obszar zainteresowań to zarządzanie zasobami ludzkimi

oraz podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
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mgr Anna Teresa Zbiciak – ukończyła studia w zakresie psychologii społecznej

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015). Licencjat pedagogiki

w zakresie pedagogiki opiekuńczej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009). Pracownik

Stowarzyszenia Solidarności Globalnej oraz Stowarzyszenia Centrum

Wolontariatu. Koordynator wielu projektów społecznych, koordynator działań

wolontariackich w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Prowadząca

warsztaty psychologiczne w ośrodkach kuratorskich oraz wsparcie

psychologiczne dla osób bezdomnych; prowadząca warsztaty artystyczne,

obszar zainteresowań: arteterapia w środowisku ryzyka wykluczeniem

społecznym.

dr Jolanta Zozula – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W 2013 r. obroniła pracę doktorską w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Adiunkt w Pracowni Prawa

i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie. Główne obszary zainteresowań naukowych: prawa dziecka,

prawo rodzinne i opiekuńcze (przede wszystkim instytucja przysposobienia),

pomoc społeczna, prawna ochrona rodziny, piecza zastępcza. Zrealizowała

liczne projekty badawcze, autorka wielu publikacji naukowych.


