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Nakïadem wydawnictwa Impuls ukazaïa siÚ publikacja Anetty Jaworskiej pt. Zasoby osobiste i spoïeczne skazanych w procesie oddziaïywañ penitencjarnych. Tytuï ksiÈĝki odzwierciedla zawarte w niej treĂci, które dotykajÈ niezwykle istotnego z punktu widzenia resocjalizacji tematu — zasobów osobistych osób, które majÈ zostaÊ poddane resocjalizacji, zgodnie
z ideÈ poprawy przestÚpcy, do której Autorka odwoïuje siÚ w pierwszych zdaniach wstÚpu.
Juĝ na samym poczÈtku Autorka zadaje dwa istotne pytania: dlaczego kara nie dziaïa
ib prowadzi do zjawiska recydywy? oraz dlaczego niektórzy sprawcy zaprzestajÈ popeïniania przestÚpstw mimo okolicznoĂci niesprzyjajÈcych pozytywnej zmianie? Szczególnie
to drugie pytanie, patrzÈc z perspektywy efektywnoĂci oddziaïywañ resocjalizacyjnych,
naleĝy uznaÊ za niezwykle waĝne. Jest to zagadnienie pokrewne waĝnemu dla pracy socjalnej pytaniu obmotywatory konieczne do pokonania uzaleĝnienia lub do samodzielnego
funkcjonowania niektórych osób bez pomocy spoïecznej pomimo trudnych warunków,
w których siÚ znajdujÈ. Niepowodzenia oddziaïywañ, zarówno resocjalizacyjnych, jak
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ibsocjalnych, zwykle tïumaczy siÚ brakiem motywacji do zmiany, odziedziczonymi niekorzystnymi wzorcami spoïecznymi, przyzwyczajeniami bÚdÈcymi siïÈ tak wielkÈ jak natura
czïowieka. Anetta Jaworska szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny powodzenia resocjalizacji zarówno wbzasobach osobistych skazanych, jak i w obszarze struktury spoïecznej,
w której uczestniczÈ skazani — ich statusie zawodowym i wsparciu, jakie otrzymujÈ, jeĂli
uczestniczÈ w ĝyciu spoïecznym. Sytuacja uwiÚzienia w wyniku popeïnionego przestÚpstwa
jest szczególna ib jako taka nie znajdzie bezpoĂredniego przeïoĝenia na pracÚ socjalnÈ,
jednak poszukiwanie efektywnoĂci oddziaïywañ w zasobach osobistych i statusie zawodowym klientów moĝe byÊ dobrym kierunkiem badañ dla osób zawodowo zajmujÈcych siÚ
niesieniem pomocy.
WieloĂÊ aspektów zwiÈzanych z podejmowaniem oddziaïywañ penitencjarnych, w tym
teĝ mnogoĂÊ celów stawianych przed resocjalizacjÈ, sprawia, ĝe recenzowane opracowanie zbkoniecznoĂci dotyczy jedynie czÚĂci oddziaïywañ na sprawców przestÚpstw. Badania
obcharakterze iloĂciowym oparte na solidnych podstawach teoretycznych (teoria zasobów
ib teoria wsparcia spoïecznego) majÈ na celu „wykazanie zwiÈzku pomiÚdzy wybranymi
zasobami osobistymi i spoïecznymi a podmiotowymi efektami resocjalizacji skazanych,
którzy zostali poddani wybranym oddziaïywaniom resocjalizacyjnym” (praca, sport i aktywnoĂÊ artystyczna).
Opracowanie w gïównej mierze opiera siÚ na dorobku z dziedziny psychologii. Z tego
teĝ obszaru pochodzÈ zastosowane techniki badawcze. W czÚĂci teoretycznej zaprezentowano dorobek z dziedziny socjologii, pedagogiki i prawa odnoszÈcy siÚ do omawianych
zagadnieñ. Kolejne rozdziaïy dotyczÈ miÚdzy innymi zagadnieñ teoretycznych, aksjologicznych i prakseologicznych zwiÈzanych z oddziaïywaniem penitencjarnym. Podejmuje
siÚ zagadnienia efektywnoĂci oddziaïywañ w warunkach penitencjarnych z uwzglÚdnieniem
podziaïu na zewnÚtrzne i wewnÚtrzne wskaěniki efektywnej resocjalizacji. PodkreĂla siÚ
znaczenie podejmowania, utrzymania i wïaĂciwego wykonywania pracy zawodowej jako najwaĝniejszego czynnika udanej readaptacji spoïecznej. Zaznacza siÚ równieĝ, ĝe konieczne
jest objÚcie resocjalizacjÈ nastÚpujÈcych wymiarów funkcjonowania skazanego: stosunku
do spoïeczeñstwa, do popeïnionego przestÚpstwa i odbytej kary, zadoĂÊuczynienia, prawa
i moralnoĂci oraz umiejÚtnoĂci stawiania sobie konstruktywnych celów ĝyciowych. Autorka
omawia ponadto zagadnienia zwiÈzane z resocjalizacyjnÈ wartoĂciÈ wybranych oddziaïywañ, koncentrujÈc siÚ w szczególnoĂci na aktywnoĂci zawodowej skazanych, kulturze
fizycznej i sporcie oraz aktywnoĂci artystycznej. TÚ ostatniÈ w aktualnym ksztaïcie poddaje
krytyce jako stygmatyzujÈcÈ i przyzwyczajajÈcÈ skazanych do miana „artysty wiÚziennego”,
a wiÚzienia jako jedynego miejsca artystycznego speïnienia (s.b117–118). Kolejny rozdziaï
o charakterze teoretycznym omawia psychospoïecznÈ wartoĂÊ zasobów osobistych i spoïecznych skazanych, koncentrujÈc siÚ w szczególnoĂci na samoocenie, poczuciu koherencji,
w tym optymizmie, poczuciu sensu ĝycia i poczuciu kontroli. Zasobem o charakterze
zewnÚtrznym omówionym szczegóïowo przez AutorkÚ jest kapitaï spoïeczny skazanych,
w tym wsparcie spoïeczne i wsparcie rodziny.
Ciekawym wÈtkiem analizy sÈ zwiÈzki miÚdzy samoocenÈ skazanych a zachowaniami
przestÚpczymi. Jaworska wskazuje, ĝe to nie zbyt niska, lecz zbyt wysoka samoocena,
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ab wb szczególnoĂci samoocena nadmiernie zawyĝona, prowadzi do koniecznoĂci obrony
pozytywnego postrzegania siebie przez eliminowanie tych informacji, które zagraĝajÈ
pozytywnemu wizerunkowi siebie ibuwypuklanie tych ĂwiadczÈcych o pozytywnym obrazie wïasnej osoby. Stosowanie tego typu mechanizmu pozwala na zachowanie szacunku
do samego siebie i chroni przed lÚkiem, przez co prowadzi do zachowañ o charakterze
przestÚpczym wbrew temu, co siÚ powszechnie mniema (s. 130–131). Rozwaĝania Autorki
na temat samooceny skazanych i wpïywu tej samooceny na rzeczywiste funkcjonowanie
wiÚěniów mogÈ byÊ z ïatwoĂciÈ przeniesione na grunt pracy socjalnej z osobami opuszczajÈcymi zakïady karne lub pochodzÈcymi ze Ărodowisk patologicznych.
Kolejne rozdziaïy zawierajÈ opis metody i procedur badawczych oraz przedstawienie
wniosków z badañ obejmujÈcych samoocenÚ traktowanÈ jako zasób osobisty w kontekĂcie
wskaěników readaptacji skazanych poddanych wybranym oddziaïywaniom resocjalizacyjnym (praca, sport i dziaïalnoĂÊ artystyczna) oraz wsparcie spoïeczne i poczucie koherencji jako moderatory podmiotowych efektów resocjalizacji skazanych, którzy byli poddani
wybranym oddziaïywaniom resocjalizacyjnym (praca, sport, dziaïalnoĂÊ artystyczna).
Wyniki badañ sÈ przedstawione w sposób bardzo szczegóïowy, rzucajÈc Ăwiatïo na
wycinki omawianego materiaïu. Przy tak znacznym nagromadzeniu informacji moĝe byÊ to
jednak dla czytelnika nuĝÈce. Pod koniec Autorka przedstawia wszystkie wyniki ibposzczególne wnioski czÈstkowe i ïÈczy je w caïoĂÊ, formuïujÈc jednoczeĂnie wnioski dla praktyki.
Forma prezentacji danych i powtarzalny sposób opisu zachodzÈcych zaleĝnoĂci jest zgodny
z formuïÈ przyjÚtÈ do prezentacji danych statystycznych z badañ psychologicznych, jednak
w przypadku, gdy obejmuje ponad 100 stron tekstu, moĝe byÊ trudnym zadaniem dla
czytelnika niezaznajomionego z tego typu opracowaniami. Uwaga ta jest o tyle istotna, ĝe
samo opracowanie jest warte przedstawienia go szerokiemu gronu odbiorców, w szczególnoĂci praktykom pracy penitencjarnej, resocjalizacji i pracy socjalnej. PercepcjÚ wyników
badañ znaczÈco uïatwiajÈ podsumowania wniosków i dyskusje podjÚte po rozdziaïach
VI ibVII, w których zaprezentowano wyniki badañ oraz wspomniane juĝ podsumowanie
caïoĂci i zwiÚěle sformuïowane wnioski dla praktyki.
W podsumowaniu Autorka wskazuje na kolejne obszary badañ, które mogïyby zostaÊ
podjÚte i przeanalizowane za pomocÈ analogicznej metodologii. WĂród nich znajdÈ siÚ
m.in. nastÚpujÈce zagadnienia: odpowiedě na pytanie, co wpïywa na potrzebÚ ekspiacji
(s.b311), lub teĝ zagadnienie stawiania sobie przez wiÚěniów pozytywnych celów ĝyciowych,
gdyĝ siïa oddziaïywañ resocjalizacyjnych nie tylko w tym zakresie nie jest czynnikiem
dominujÈcym (s. 314). Autorka po przeprowadzaniu i podsumowaniu badañ jest w stanie
oceniÊ, wbprzypadku jakich grup skazanych podjÚte dziaïania resocjalizacyjne majÈ wiÚksze
szanse powodzenia (s. 318). Jako szczególnie wartoĂciowe oceniÊ naleĝy wnioski dla praktyki penitencjarnej, które pokazujÈ moĝliwoĂci zastosowania wyników oraz wskazujÈ na
ograniczenia w ich stosowaniu i dodatkowe konieczne warunki do speïnienia, aby moĝna
byïo mówiÊ o efektywnoĂci oddziaïywañ resocjalizacyjnych i o jak najwiÚkszej efektywnoĂci
tych dziaïañ.
We wnioskach podkreĂlano wartoĂÊ pracy skazanych jako dziaïania o znaczeniu kluczowym, co powinno znaleěÊ swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych oraz ekonomicznych
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aspektach funkcjonowania zakïadów przywiÚziennych. Praca skazanych ze wzglÚdu na
swoje walory readaptacyjne, czyli wpïyw na ksztaïtowanie ich postaw (szczególnie zatrudnienie dïugoterminowe), „powinna zostaÊ wyïÈczona z dziaïañ tylko komercyjnych (...)
ibbyÊ traktowana jako element dziaïañ readaptacyjnych” (s. 319). Jak pokazujÈ badania,
jest natomiast ograniczona rola wychowania przez sport w stosunku do ksztaïtowania
postaw wobec pracy oraz postaw wobec popeïnionego przestÚpstwa. Sport ma jednak
wpïyw na rozwijanie w skazanych postaw prospoïecznych i tworzenie pozytywnych celów
ĝyciowych.
Wyniki badañ pokazujÈ, ĝe jeszcze mniejszy wpïyw na ksztaïtowanie postaw skazanych
majÈ dziaïania z zakresu aktywnoĂci artystycznej. DziaïalnoĂÊ artystyczna nie ma wpïywu
na ich postawy wobec pracy, wzmacnia jednak wzrost postaw prospoïecznych i formuïowania celów oraz, w niektórych grupach skazanych, potrzebÚ ekspiacji. W tym przypadku,
jeĂli chodzi o wpïyw dziaïalnoĂci artystycznej na skazanych, znaczenie kluczowe ma jednak ich samoocena, która warunkuje powodzenie oddziaïywañ. PotrzebÚ dalszych badañ
podkreĂla sama Autorka w swojej wypowiedzi: „W ĝadnych warunkach ani w przypadku
ĝadnego z omawianych programów penitencjarnych (opartych na pracy, sporcie czy sztuce)
same oddziaïywania nie okazaïy siÚ dominujÈcymi moderatorami podmiotowych efektów
resocjalizacji w zakïadzie zamkniÚtym. ChoÊ w wielu przypadkach oddziaïywania te miaïy
wpïyw na zwiÚkszanie prawdopodobieñstwa uzyskania pozytywnych rezultatów, to nigdy
rola ta nie byïa dominujÈca ani nie pozwoliïa na peïne wyjaĂnienie charakteryzujÈcych
wiÚěniów postaw” (s. 314).
WĂród gïównych atutów ksiÈĝki wymieniÊ naleĝy: opracowanie skal dotychczas niefunkcjonujÈcych w Polsce, co umoĝliwia ich dalsze wykorzystanie w celach diagnostycznych;
obszerne wprowadzenie teoretyczne obejmujÈce zagadnienia z prawa, polityki penitencjarnej i psychologii; solidne merytoryczne przygotowanie badañ przez dobre wykorzystanie
dostÚpnego dorobku literatury przedmiotu; wskazanie gïównych czynników wspierajÈcych
resocjalizacjÚ skazanych wraz zbokreĂleniem siïy tych czynników i najbardziej efektywnego
ich wspóïwystÚpowania, co potwierdzono badaniami na wybranej kategorii skazanych.
Do mankamentów omawianej publikacji naleĝy zaliczyÊ: wzmiankowe ujÚcie roli
pomocy spoïecznej, która ma znaczenie w usamodzielnieniu skazanego na wolnoĂci; brak
uwzglÚdnienia kobiet w badaniu oraz brak wyjaĂnienia, dlaczego tak siÚ staïo; wybór
wÈskiej grupy badawczej, z pominiÚciem recydywistów — czyli kluczowego, jak Autorka
sama stwierdza, problemu wiÚziennictwa.
Wydaje siÚ zatem zasadne, aby przygotowaÊ drugÈ wersjÚ badañ, uwzglÚdniajÈcÈ zasoby
osobiste recydywistów, jako szczególnej grupy, dla której naleĝaïoby opracowaÊ strategie
penitencjarne. Podobnie istotne jest pytanie o zasoby osobiste uwiÚzionych kobiet, które
stanowiÈ wprawdzie niewielkÈ w porównaniu z mÚĝczyznami grupÚ skazanych, niemniej
jednak równieĝ wymagajÈ dostosowanych programów resocjalizacyjnych.
KsiÈĝka Anetty Jaworskiej dotyka tematu zasobów osób uwiÚzionych — zagadnienia niezwykle istotnego w kontekĂcie efektywnej resocjalizacji skazanych. Zasobów, na
których — zgodnie z niejednÈ koncepcjÈ resocjalizacji — opiera siÚ moĝliwoĂÊ poprawy
skazanego ib rozpoczÚcia przez niego praworzÈdnego ĝycia. UmiejÚtnoĂÊ diagnozy tych
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zasobów oraz ich wzmacniania przez zaplanowane oddziaïywania jest konieczna, by móc
doprowadziÊ do rzeczywistej zmiany w postawach i funkcjonowaniu skazanych. Polecam
tÚ publikacjÚ wszystkim pracownikom sïuĝby wiÚziennej, pracownikom sÈdów, kuratorom,
wychowawcom i pracownikom socjalnym oraz studentom kierunku prawa, kryminologii, resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki spoïecznej i pedagogiki — wszystkim tym, dla
których wiedza o zasobach klienta i moĝliwych efektywnych Ăcieĝkach resocjalizacji jest
podstawÈ dziaïalnoĂci zawodowej i podejmowanych decyzji.

