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Od re da kto ra

W
 po³owie wrze œ nia, na za pro sze nie Fun da cji Ius et

Lex, przy je cha³ do Pol ski Ja mes Q. Wi l son, ame -

ry ka ñ ski spe cja li sta w dzie dzi nie po li ty ki ka r nej.

Na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim wyg³osi³ wyk³ad, w któ -

rym wska za³ na ro dzi nê jako naj skute cznie j sze mie j s ce

prze ciw dzia³ania prze stê pczo œci. Jed nak ro dzi na mo¿e byæ

te¿ mie j s cem ro dze nia siê prze mo cy i zbrod ni. Wte dy do ty -

ka my Ÿró de³ pa to lo gii. W hi sto rii, któr¹ przy to czê, po mi jam

na zwi ska.

To mia³o wygl¹daæ zupe³nie ina czej. Sama nie wie dzia³a

jak, ale czu³a, ¿e jest z niew³aœci wym mê ¿ czyzn¹. Nie spre -

cyzo wa ne ma rze nia nie po zwa la³y jej byæ szczê œliw¹. Kie dy

pa trzy³a na Krzy szto fa, od no si³a wra ¿e nie, ¿e nie jest przez

nie go ro zu mia na. Co wiê cej, my œla³a o tym, jak uwo l niæ siê

od nie go. Si l ny, nie deli ka t ny, iro ni zuj¹cy na ka ¿ dy te mat,

a na jchê t niej o niej w gro nie ko le gów, po ara b sku. 

Sie dzia³a przy sto le i za sta na wia³a siê, dla cze go od dzie -

siê ciu lat mie sz ka z Krzy szto fem i do tej pory nie na uczy³a

siê jego jê zy ka. Mo¿e nie chcia³a us³yszeæ pra wdy o ich

zwi¹zku? ¯e nie ma przysz³oœci, ¿e po win na od nie go odejœæ,

¿e nie po wi nien jej biæ…

W tej sza r pa ni nie chcia³a ty l ko uwo l niæ siê z jego uœci -

sku, ale ode pchnê³a go zbyt mo c no. Upad³ i roz bi³ g³owê

o scho dy. – Krzy siek!– krzy cza³a d³ugo, pró buj¹c go ocu ciæ.

Po tem za dzwo ni³a na po li cjê. – To by³ wy pa dek – t³uma -

czy³a.

Od ta m te go dnia nosi w so bie winê: za œmieræ mê¿a i za

to, ¿e dzie ci tra fi³y do domu dzie cka. Sie dzi w wiê zien nej celi, 

u¿a la siê nad sob¹ i wy rzu ca so bie bez nad zie j ne ¿y cie. Ma

osiem lat na prze my œle nia. 

 – Ci cho Fe l ka, ma³po jed na, daj lu dziom spaæ – wa r czy

ko le ¿an ka, kie dy ta p³acze, wtu laj¹c twarz w po du sz kê.

W zak³ad zie nie jest ³atwo. W ci¹gu dnia mo ¿ na bez czyn nie

prze le ¿eæ na pry czy albo szy de³ko waæ w sali tera peu ty cz nej.

Mo ¿ na s³uchaæ opo wia dañ in nych, oska r ¿aæ siê na wza jem

lub pod daæ te ra pii i zro zu mieæ, ¿e by³o siê ofiar¹. 

Te raz musi siê uwo l niæ od na trê t nych my œli, zacz¹æ ¿yæ

ina czej… Ale jak? Czy uda siê bez po czu cia winy? Mor de r -

czy ni – to s³owo wpi sa³o siê do jej œwia do mo œci na za wsze.

Aga ta Pilar ska- Jaku b czak



Przy garn¹æ koty

„Jestem szó sto kla sist¹ i ciar ki mnie 

prze chodz¹, gdy¿ sta r si ko le dzy mi opo wia -

da li, jak w gi mna zjum koc¹. Bojê siê, bo

mój brat zo sta³ po bi ty, ukra d li mu ko mór -

kê, od twa rzacz mp3 i di s c ma na, a po tem

pod rzu ci li mu ma ri hu a nê” – na pi sa³ Pa -

tryk na fo rum in ter ne to wym. Ta kie oba wy

ma wie lu ucz niów, u któ rych, za miast en tu -

zja z mu z po wo du zmia ny szko³y, za czy na

do mi no waæ nie po kój, pa ni ka, na wet lêk.

– Nie doœæ, ¿e cz³owiek idzie w nowe oto -

cze nie, prze ¿y wa stres z tym zwi¹zany, bo

za czy na nowy etap swo je go ¿y cia, to je sz cze

go ta kie sta re byki ka tuj¹, czy to fi zy cz nie,

czy psy chi cz nie – mówi To mek, któ ry prze -

ko na³ siê, na czym po le ga fala, na dru gi

dzieñ po ina u gu ra cji roku szko l ne go.

Na dal te mat tabu

Je sz cze do nie da w na „falê” ko ja rzo no

je dy nie z wo j skiem. Wy zna cza³a ona nie -

for ma l ny nurt ¿y cia ¿o³nie rzy w jed no st -

ce. Nie ste ty, osta t nio „fala” wra sta w re a -

lia wie lu ty pów szkó³, obe j muj¹c co raz

ni ¿ sze po zio my kszta³ce nia. 

Fala w szko le (mob bing lub bul ly ing)

w pra kty ce oz na cza utrud nie nia dla pier -

wszo kla si stów w ich do sto so wa niu siê do

wy mo gów szko l nych po to, aby – zda niem

opra w ców – uczy niæ z nich pe³no pra w nych 

cz³on ków spo³ecz no œci ucz nio wskiej.

Znê ca nie siê jest tym gro Ÿ nie j sze, ¿e

czê sto bez ka r ne. Jest dzia³aniem ukry -

wa nym i od by wa siê na kla t kach scho do -

wych, w to a le tach, sza t niach, czy li wszê -

dzie tam, gdzie ucz nio wie nie s¹ ob ser wo -

wa ni. Ofia ry prze mo cy szko l nej prze wa ¿ -

nie nie zg³aszaj¹ na uczy cie lom

in cy den tów, w któ rych do znaj¹ krzy w dy.

Boj¹ siê ze m sty i ostrze j szych szy kan.

Uwa ¿aj¹ te¿, ¿e na uczy cie le i ro dzi ce nie -

chê t nie w³¹czaj¹ siê w kon fli kty ucz nio -

wskie. Na to miast opra w cy ze sta r szych

klas wy ko rzy stuj¹ wszy stkie sprzy jaj¹ce

oko li cz no œci do ata ko wa nia m³od szych.

Po cz¹tek roku szko l ne go dla dy re kto rów

i na uczy cie li jest okre sem wzmo ¿o nej
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Od mie rza nie od leg³oœci 
zapa³k¹, wk³ada nie
g³owy do mu sz li
klo ze to wej
i spu sz cza nie wody
– tzw. „sp³uczka”,
sy mu lo wa nie lotu
sa mo lo tem, stra sze nie, 
bi cie, ma lo wa nie
w¹sów na twa rzy
pie r wsza ka z na pi sem
„Kot”…
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pra cy nad or ga ni zacj¹ szko³y, zaœ dla star -

szych ucz niów – za czy na siê czas nie bez -

pie cz nej „za ba wy” z ko ta mi.

Fala szko l na naj bar dziej wi do cz na

jest w gi mna zjach i szko³ach ponad gimna -

zja l nych, ale zna ne s¹ przy pa d ki, ¿e do siê -

ga klas pocz¹tko wych szko³y pod sta wo -

wej. Trud no dok³ad nie osza co waæ, jak

wie l ka jest ska la tego zja wi ska. Na dal jest 

to te mat tabu. Szko³y oraz w³adze oœwia -

to we prze ja wy fali tra ktuj¹ incy den ta l nie, 

a na uczy cie le nie chc¹ siê do tego przy zna -

waæ, aby nie ro biæ anty re kla my swo jej pla -

ców ce na bar dzo kon ku ren cyj nym ryn ku

us³ug edu ka cy j nych. Ucz nio wie rów nie¿

nie chê t nie mówi¹ na ten te mat. Bra ku je

te¿ na rzê dzi do prze pro wa dze nia rze te l -

nych ba dañ. Jed nak o fa li w szko le trze ba

mó wiæ, trze ba jej siê prze ciw sta wiaæ i piê -

t no waæ ka ¿ de jej prze ja wy.

Sprzy jaj¹ce czyn ni ki

Wœród pod sta wo wych dete r mi nan -

tów tego zja wi ska spe cja li œci wy mie niaj¹: 

wzrost prze stê pczo œci nie le t nich, two rze -

nie sub ku l tur m³od zie ¿o wych, ne ga ty w -

ne od dzia³ywa nie me diów, co raz popu lar -

nie j sze wœród nie le t nich pi cie al ko ho lu,

na rko ma nia, fru stra cja z po wo du alie na -

cji i bra ku per spe ktyw.

Zda niem Ka ro li ny Wa l czak z Krajo -

we go Sto wa rzy sze nia Anty mob bingo we -

go w £odzi, jedn¹ z g³ów nych przy czyn

na ra staj¹cej fali szko l nej jest po stêp

cywi liza cy j ny. 

– Na to zja wi sko wp³ywaj¹ te¿ za bu rzo -

ne re la cje i ko mu ni ka cja w ro dzinie. Jed -

nak to ty l ko wie rz cho³ek góry, pod którym

kryj¹ siê inne, nie sprzy jaj¹ce sy tu a cje –

twier dzi. – Szcze gó l nie w najm³od szych la -

tach bar dzo wa ¿ na jest obe cnoœæ ro dzi ców

w ¿y ciu dzie cka, czas jaki mu po œwiê caj¹

i o ka zy wa nie zain tere so wa nia jego pro ble -

ma mi. Dzie c ko po zo sta wio ne bez opie ki po -

zo sta je bez bron ne, np. w ob li czu de stru kcy -

j nej rze czy wi sto œci me dia l nej. Pre zen tu je

ona prze moc – rów nie¿ szkoln¹ – i ne ga ty w -

ne wzo r ce. Rza d ko wska zu je na po zy ty w ne

roz wi¹za nia pro ble mu. 

Mówi¹c o po zo sta wie niu dzie cka sa -

me mu so bie, Wa l czak ma na my œli z jed -

nej stro ny po goñ za pie ni¹dzem, zaan ga -

¿o wa nie ro dzi ców we w³asny roz wój na -

uko wy, a z dru giej – bez ro bo cie i oba wy

przed utrat¹ pra cy.

Ze r wa ne wiê zi z dzie c kiem pro wadz¹

do utrwa la nia siê wzo r ca za cho wa nia

anty spo³ecz ne go, cze mu sprzy ja to le ran -

cja ro dzi ców dla agre sy w ne go za cho wa -

nia dzie cka.

Szko l ne dzia d ki

W zja wi sku fali szko l nej wy stê pu je

szcze gó l na fo r ma agre sji miê dzy ró wieœ -

ni ka mi – znê ca nie siê. Tu za rów no ofia ry, 

jak i spra w cy na le¿¹ do jed nej gru py

spo³ecz nej. 

Sta³ym ele men tem znê ca nia siê jest

nie rów no wa ga si³y. Ofia ry nie s¹ w sta -

nie sku te cz nie bro niæ siê przed ata ka mi

ko le gów. Dla spra w ców prze mo cy wa ¿ ny

jest cel, sa tys fa k cja z je go osi¹gniê cia.

Nie s¹ isto t ne krzy w dy, ja kie zo sta³y wy -

rz¹dzo ne.

Dzia d ki ze sta r szych klas, jak po to cz -

nie siê ich na zy wa, po tra fi¹ za cho wy waæ

siê bar dzo okru t nie. – Fala w moim przy -

pa d ku by³a doœæ ostra – ¿ali siê pe wien

pie r wszak. – Za nim prze szed³em przez

drzwi, gdzie za wsze sta³o du¿o osób, to co

naj mniej z piêæ ko pów do sta³em. O wy -

³udze niach ju¿ na wet nie wspo mnê...

 Kiedyœ w to a le cie ka za li mi, abym usiad³

na se de sie i uda wa³, ¿e kie ru jê sa mo cho -

dem. Mu sia³em g³oœno na œla do waæ war -

kot si l ni ka. Do zmia ny bie gów dali mi

szczo t kê i przy wi¹zali pa pie rem to a le to -

wym do ka lo ry fe ra, œmiej¹c siê, ¿e to pasy

bez pie cze ñ stwa. Mia³em na czo le i na rê -

kach na pi sa ne mar ke rem KOT, a na po -

licz kach na ma lo wa ne w¹sy. Po ma za li mi 

pó Ÿ niej ca³¹ blu zê i mu sia³em tak wra caæ

do domu. Blu za nie da³a siê do praæ i na -

da wa³a siê ty l ko do wy rzu ce nia. 

Wa chlarz prze ja wów ko ce nia jest

doœæ spo ry, gdy¿ agre sy w ni ucz nio wie

wy my œlaj¹ co raz to bar dziej wyra fi no wa -

ne me to dy. Za czy naj¹ od nie gro Ÿ nych

form (wy ¿ej wspo mnia ne ma lo wa nie twa -

rzy lub r¹k, pe³nie nie wa r ty przy ple ca -

kach sta r szych ucz niów, zmu sza nie do

mia u cze nia i œpie wa nia spro œ nych pio se -

nek w ubi ka cji), ale z cza sem nie win na

za ba wa prze ob ra ¿a siê w pie r wsze wy -

kro cze nia prze ciw prawu. 

Do cho dzi do pl¹dro wa nia to reb pie r w -

sza ków, za bie ra nia pie niê dzy, te le fo nów ko -

mór ko wych, ele men tów gar de ro by i in nych

wa r to œcio wych przed mio tów. W to a le tach

si l nie j si i sta r si po ni ¿aj¹ m³od szych. Op lu -

waj¹ ich, przy pa laj¹ pa pie ro sa mi, zmu szaj¹ 

do pi cia mo czu i ob na ¿a nia siê. Nak³aniaj¹

ich do spo ¿y wa nia al ko ho lu i „czê stuj¹” na r -

ko ty ka mi. Za stra szo ne pie r w sza ki musz¹

ku po waæ sta r szym ucz niom pa pie ro sy, na r -

ko ty ki, od da waæ swo je œnia da nie. W sza t -

niach cho wa siê im buty i ubra nie.

Za stra sza nie nie ko ñ czy siê wraz

z opu sz cze niem mu rów szko l nych. Prze -

moc do cie ra do do mów „ko tów”. Gro Ÿ by

wysy³ane s¹ im przez In ter net, przy u¿y ciu 

cho æ by komu ni ka to rów, np. „Ga du - ga du”.

A pli ki z ko ce nia, zare je stro wa ne przez te -

le fo ny ko mór ko we, roz po wszech nia ne s¹

w sie ci. Bez po œred nie fo r my znê ca nia siê,

po le gaj¹ce na ja w nym, fi zy cz nym prze œla -

do wa niu ofia ry, koñcz¹ siê bar dziej dra ma -

ty cz nie, gdy ciê ¿ ko po bi ty uczeñ z ob ra ¿e -

nia mi cia³a tra fia do szpi ta la.

Sk¹d m³odo cia ne dzia d ki cze r pi¹ po -

mys³y dla swo ich za cho wañ? Kie dyœ by³y

to opo wia da nia ko le gów, któ rzy wy szli

z wo j ska. A obe c nie zwy kle s¹ to fi l my,

pro gra my te le wi zyj ne i In ter net. Mod ne

s¹ te¿ otrzê si ny w szko³ach, na wy ja z -

dach inte gra cy j nych, obo zach. 

– Kie dyœ sam robi³em falê – mówi

Grze siek – ale to by³o dla jaj, nic agre sy w -

ne go. Nie by³o za baw w sty lu „krê ci my po -

rno la” czy „ile osób zmie œci siê do ki b la”.

Raz kie dyœ m³od sze mu ko le dze w³o¿y li œ -

my do tor by pi se m ko ge jo wskie, on wy -

ci¹gn¹³ je na le kcji i by³ ubaw. 
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Zgod nie z roz porz¹dze niem MEN (DzU nr 164, poz. 1154), któ re obo wi¹zuje
od 22 wrze œ nia, oprócz wy ni ków w na uce, ta k ¿e no to ry cz ne z³e za cho wa nie
w szko le bê dzie rzu to waæ na to, czy uczeñ zda do na stê p nej kla sy. Rada
peda go gi cz na szko³y bê dzie mog³a zde cy do waæ o po wta rza niu kla sy przez ucz nia,
któ ry dru gi ko le j ny raz otrzy ma³ na ko niec roku na gann¹ oce nê z za cho wa nia.
Na to miast ten, kto do sta nie tak¹ oce nê po raz trze ci, auto ma ty cz nie nie otrzy ma
œwia de c twa, a w osta t niej kla sie – nie uko ñ czy szko³y. Przy oce nia niu za cho wa nia
ucz niów z za bu rze nia mi lub od chy le nia mi roz wo jo wy mi wy cho wa w cy bêd¹ mu sie li
wzi¹æ pod uwa gê opi niê po rad ni psycholo giczno- pedagogi cz nej. 
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Znê ca nie siê przy bie ra cza sem – trud -

ne do zaob ser wo wa nia – fo r my po œred nie,

po le gaj¹ce na sub te l nych, wy ra fi no wa nych 

prze œla do wa niach, ukry tych ata kach pro -

wadz¹cych do wy klu cze nia po ten cja l nej

ofia ry i jej spo³ecz nej izo la cji. Ta kie za cho -

wa nia prze ja wiaj¹ bar dziej dzie w czê ta,

któ re za czy naj¹ akty w nie w³¹czaæ siê

do „dru gie go ¿y cia” szko ³y, sta raj¹c siê

sw¹ bez wzglêd no œci¹ do ga niaæ ch³opców.

– W gi mna zjum sta r sze ko le ¿an ki pobi³y

moj¹ zna jom¹ z czy stej za zdro œci o ch³opa -

ka – mówi Ania. – Dzie w czy na wyl¹dowa³a

w szpi ta lu z gro Ÿ ny mi ob ra ¿e nia mi, a spra -

wa zo sta³a zg³oszo na na po li cjê. Na szczê -

œcie, wo bec mnie fala po le ga³a ra czej na ob -

rzu ca niu wul gary z ma mi. 

Przy szli prze stê pcy

Opra w cy ze sta r szych klas chc¹ ko nie -

cz nie za zna czyæ swoj¹ wa ¿ noœæ, pró buj¹

w ten spo sób pod nieœæ so bie sa mo oce nê, re -

ko m pen suj¹c nie po wo dze nia w na uce. Nie -

któ rzy wy³ado wuj¹ fru stra cjê, od re a go -

wuj¹c agre sy w ne me to dy wy cho wa w cze,

któ rych do œwia d czaj¹ w domu ro dzin nym.

Jak twier dzi prof. Dan Ol we us z Be r -

gen (No r we gia), któ ry od ponad 20 lat za j -

mu je siê za gad nie niem mob bin gu w szko -

le – m³odzi lu dzie, któ rzy s¹ agre sy w ni

i z nê caj¹ siê nad ko le ga mi, wy ra Ÿ nie pod -

le gaj¹ zwiê kszo ne mu ry zy ku póŸ nie j sze -

go zaan ga ¿o wa nia siê w za cho wa nia

stwa rzaj¹ce pro ble my, ta kie jak prze stê -

pczoœæ i na du ¿y wa nie al ko ho lu.

Za tem nie ty l ko ofia ry, ale i spra w cy

po nosz¹ ry zy ko psy chi cz nych strat ta kich

za cho wañ. Na uczy cie le i wy cho wa w cy

musz¹ ro biæ wszy stko, aby oba liæ ste reo -

typ, po ku tuj¹cy wœród ucz niów w wie lu

szko³ach, ¿e: „ka ¿ dy musi przez to przejœæ,

ja od tego nie umar³em, wiêc obe cnym „ko -

tom” taki chrzest te¿ siê przy da”.

Za stra szo ne ofia ry fali zro bi¹ wszy -

stko, co opra w cy im ka¿¹. Aby od cie r pieæ

i za po mnieæ, byle ty l ko nie wy paœæ z gru -

py. Cie r pi¹ fi zy cz nie i psy chi cz nie, bêd¹c

w tym cie r pie niu opu sz czo ne i osa mo t nio -

ne, gdy¿ nie za bar dzo wiedz¹, gdzie szu -

kaæ sprzy mie rze ñ ców. U na uczy cie li, dy -

re kto ra, per so ne lu szko³y czy mo¿e ro dzi -

ców? Nie li cz nym po ma gaj¹ ko le dzy. Ale

nie za wsze w no wej szko le ko le dzy s¹.

Czy je dy nym po cie sze niem dla ofiar szy -

ka no wa nia ma byæ mo ¿ li woœæ nie uchron -

ne go re wan ¿u, gdy¿ kie dyœ przyjd¹

m³odsi i wte dy one bêd¹ mog³y byæ szko l -

ny mi „dzia d ka mi”? Z pe w no œci¹, nie.

Mi ros³aw Krzy cz ko wski
pe da gog
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BOGDAN DROZDOWICZ
me dia tor, tre ner ART

Zja wi sko fali 
jest ³atwie j sze
do zwa l cze nia
w szko³ach ma³ych,
o wy ra Ÿ nie okre œlo nych
i kon sek wen t nie

prze strze ga nych pra wach i obo wi¹zkach
– ucz niów i na uczy cie li. Naj trud niej w gi mna zjach.
Sama in sty tu cja szko³y jed nak nie wy sta r czy
w przy pa d kach, gdy za cho wa nia agre sy w ne
ucz niów s¹ re p lik¹ np. za cho wañ ro dzin nych. 
Po trze b ne jest wspa r cie spe cja li stów. 
Jedn¹ z obie cuj¹cych me tod, po mo c nych
w zwa l cza niu prze mo cy i agre sji, jest pro gram
Tre nin gu Za stê po wa nia Agre sji. 
Jego trzy ko m po nen ty – tre ning umie jê t no œci
pro spo³ecz nych, tre ning kon tro li z³oœci
oraz modu³ wnio sko wa nia mo ra l ne go –
mog¹ byæ u¿y wa ne do re du ko wa nia agre sji
i prze mo cy. Mog¹ wp³ywaæ rów nie¿ na
ob ni ¿a nie za cho wañ prze stê pczych. 
Me to da ta z po wo dze niem by³a sto so wa na
w szko le pod sta wo wej nr 7 w S³up sku. 
Tre ning jest rów nie¿ przy da t ny do pra cy
z ro dzi na mi. Bez wspa r cia ro dzi ny szko³a
za wsze w wy cho wa niu bê dzie ska za na na
nie po wo dze nia. W roz wo ju m³od ego cz³owie ka
s¹ to dwie in sty tu cje ni czym nie zast¹pio ne.
Obie po win ny byæ zdro we.

ROMUALD SADOWSKI 
dy re ktor Schro ni ska
dla Nie le t nich i Zak³adu
Po pra wcze go
w War sza wie- Fale nicy

W Schro ni sku
dla Nie le t nich i Zak³ad zie
Po pra wczym w Fa le ni cy

za czy ny zwi¹zane z fal¹ w szko³ach
i pla ców kach opiekuñ czo-wy chowa w czych
prze by wa ok. 8 proc. nie le t nich. 
Osta t nio co raz wiê cej dziewcz¹t.
Fala to nic in ne go, jak dru gie ¿y cie szko³y. 
Jedn¹ z g³ów nych jej przy czyn jest z³a at mo s fe ra 
wy cho wa w cza, wy ni kaj¹ca np. z kon fli któw,
ja kie ist niej¹ miê dzy na uczy cie la mi a dy rekcj¹
szko³y, co siê przek³ada na z³e re la cje z ucz nia mi.
Nie ma jed nej cu do w nej me to dy na zwa l cze nie
fali. Z pe w no œci¹ wa ¿ ne jest, aby dy re ktor,
na uczy cie le i wo Ÿ na, czy li ca³a ka dra, zgod nie
ze sob¹ wspó³pra co wa li. A z nimi ro dzi ce
i ucz nio wie. 
Aby tak siê sta³o, w szko le musi pa no waæ
at mo s fe ra otwa r to œci, ¿y cz li wo œci i wza je mne go 
po sza no wa nia god no œci, za rów no na uczy cie li,
jak i ucz niów. Dziê ki temu na uczy cie le 
nie ty l ko po znaj¹ pro ble my ucz niów, 
ale – co wa ¿ nie j sze – zbli¿¹ siê do swo ich
wy cho wan ków. Po win ni ich uczyæ em pa tii,
al tru i z mu, a na stê p nie na gra dzaæ ta kie po sta wy.
Z dru giej stro ny, musz¹ na ty ch miast re a go waæ
na prze moc fi zyczn¹ i psy chiczn¹ i su ro wo ka raæ 
spra w ców. Nie dopu sz czal ne jest to le ro wa nie
w kla sie „eli ty”, któ ra u¿y wa ta kich s³ów,
jak np.: ty „fra je rze”, „cwe lu”, „œmie ciu”.
Dla ucz niów o ce chach przy wó d czych po win no
siê stwo rzyæ mo ¿ li woœæ ich samo rea li za cji
w szko le.

Jak wa l czyæ 
z fal¹?

dr IRENEUSZ SIUDEM
In sty tut Psy cho lo gii
Uni wer sy te tu Ma rii
Cu rie -Sk³odo wskiej
w Lu b li nie 

Jed nym
z psy cholo gi cz nych
me cha ni z mów

po wsta wa nia fali jest si l na po trze ba utrzy ma nia
b¹dŸ pod nie sie nia sa mo oce ny, wy stê puj¹ca
u  uczniów, któ rzy nie od nosz¹ su kce sów
w na uce. Ucz nio wie ci maj¹ rów nie¿ zwiê kszo ne 
zapo trze bo wa nie na sty mu la cjê. 
Stan ten mo¿e byæ zwi¹zany z t³umie niem
sfe ry emo cjo na l nej, ze wzglê du na lêk
przed prze ¿y wa niem czê s tych fru stra cji,
wy ni kaj¹cych naj czê œciej z nie ko rzy st nej
sy tu a cji ro dzin nej, trud no œci szko l nych
oraz nie umie jêt no œci two rze nia pra wid³owych
re la cji inter perso na l nych. Upo ka rza nie
m³od szych sta je siê wte dy jed nym
z wa ¿ nie j szych spo so bów bu do wa nia po czu cia
w³as nej wa r to œci, a przez to uma c nia nia swo jej
po zy cji w gru pie ró wie œ ni czej. 
¯eby ogra ni czyæ falê w szko³ach, trze ba:
• do sto so waæ spo sób na ucza nia i pro gram
do mo ¿ li wo œci ucz niów maj¹cych trud no œci
w na uce – umo ¿ li wiæ im od nie sie nie su kce su, 
• po wie rzyæ s³ab szym ucz niom, zna j duj¹cym siê 
w sta r szych kla sach, odpo wie dzia l ne za da nia,
daj¹ce mo ¿ li woœæ wy ka za nia siê,
np. opie ko wa nie siê „pie r wsza ka mi” 
na pocz¹tku roku szko l ne go,
• or ga ni zo waæ si l nie sty mu luj¹ce za jê cia
poza le kcy j ne, od by waj¹ce siê pod kon trol¹
na uczy cie li – ry wa li za cje spo r to we, sztu ki wa l ki, 
szko³y prze trwa nia itp.,
• wpro wa dziæ za jê cia in ter per sona lne,
kszta³tu j¹ce umie jê t no œci spo³ecz ne
oraz zwiê kszaj¹ce œwia do moœæ prze ¿y wa nych
emo cji i mo ¿ li wo œci ich wy ra ¿a nia,
• usan kcjo no waæ falê przez wpro wa dze nie
tra dy cji ofi cja l nych otrzê sin,
• utrzy my waæ, w mia rê po trzeb, indy widu a l ny
kon takt z ro dzi ca mi ucz niów spra wiaj¹cych
trud no œci wy cho wa w cze,
• wpro wa dziæ dzia³ania maj¹ce na celu
zmnie j sze nie trud no œci adap ta cy j nych ucz niów
klas pier wszych.



z dr. hab. SZYMONEM WRÓBLEM, fi lo zo fem i psy cho lo giem z In sty tu tu Fi lo zo fii
i So cjo lo gii PAN w Wa r sza wie, roz ma wia Jo lan ta Wor ko wska

Czy ist nie je wy ra Ÿ na gra ni ca miê dzy pry wa t no œci¹ cz³owie ka a sfer¹ 

pu b liczn¹? 

Tak, ale jest to gra ni ca nie pe w na i chy bo t li wa, po zo staj¹ca

w rów no wa dze nie trwa³ej. Œci œlej, jest to zbiór gra nic ³¹cz¹cy sfe -

rê in tymn¹ na sze go Ja z ró ¿ ny mi dzie dzi na mi tego, co spo³ecz ne.

Z jed nej stro ny po dzie lam nie któ re femi ni sty cz ne tro py mówi¹ce, 

¿e chro nie nie sfe ry pry wa t nej sprzy ja je dy nie chro nie niu ukry -

tych form prze mo cy, np. w ro dzi nie. Z dru giej jed nak stro ny

uwa ¿am, ¿e nie któ re lu dz kie pra gnie nia ni g dy nie znajd¹ uj œcia 

w sfe rze pu b li cz nej, np. pra gnie nie trans gre sji i sta³ego prze -

kra cza nia gra nic swe go cz³owie cze ñ stwa. Uwa ¿am, ¿e cz³o wiek

musi zro biæ wszy stko, aby wy pro wa dziæ z sie bie ma ksi mum

ene r gii i twó r czo œci. W³aœ nie w ¿y ciu pry wa t nym po win ni œmy

„wy pro wa dziæ” cz³owie ka z sie bie. Nie s¹dzê, aby dro ga od cz³o -

wie ka po ten cjal ne go do cz³owie ka spe³nio ne go bieg³a przez fi gu -

rê oby wa te la. Nie zna czy to jed nak, ¿e sfe ra pry wa t na ma siê

staæ sfer¹ nie sko ñ czo nych eks pe ry men tów na so bie; za da nie

zbu do wa nia sie bie jest ogra ni czo ne zo bo wi¹za niem do za cho -

wa nia mia ry. Mam roz wi jaæ siê do mo men tu, w któ rym po czu jê,

¿e tu ko ñ czê siê „ja”, tu jest osta t ni przy czó³ek mo jej „ka r to gra fii”.

Mam œwia do moœæ, ¿e zro bi³em wszy stko, co mog³em i te raz nie

pró bu jê staæ siê Bo giem. Je œli ten wysi³ek za cho wa nia mia ry mi

siê nie uda, prze kro czê gra ni ce cz³owie cze ñ stwa. 

Mistrz Ec k hart twier dzi³, ¿e Bóg jest w dru gim cz³owie ku.

I dla te go je stem stwo rze niem ami sty cz nym; na tym po le ga

ró ¿ ni ca miê dzy Szy mo nem Wró b lem i mi sty ka mi. Wci¹¿ siê pi l -

nu jê, by tak po jê tych gra nic nie prze kra czaæ.

Sk¹d pan wie, ile dzie li pana od li nii de mar kacy j nej?

Wpi sa ny jest we mnie re ce p tor otch³an no œci; kie dy do cie -

ram do gra ni cy, za któr¹ zna j du je siê otch³añ, w³¹czam ca³¹

swoj¹ akty w noœæ, by nie iœæ da lej i nie prze kro czyæ tej gra ni cy.

Bar dzo su bie kty w ne jest to kry te rium, któ re od dzie la sfe rê pry watn¹ 

od pu b li cz nej.

Tak. Cz³owiek jest fi gur¹ pa ra do ksaln¹, bo i nie sko ñ czon¹,

i sko ñ czon¹ za ra zem. Nie po tra fiê kon kre t nie od po wie dzieæ na

py ta nie ogó l ne typu: „Kim jest cz³owiek?”, po nie wa¿ szcze rze

i bar dzo su bie kty w nie mogê po wie dzieæ ty l ko: je ste stwem, ¿y -

ciem, któ re prze ze mnie prze ma wia, cia³em, któ re – w pe w nym

sen sie – mnie go œci, je stem mow¹, któ rej u¿y wam w ka ¿ dej

chwi li swo je go ist nie nia. W pe w nym sen sie je stem prac¹, ze -

spo³em za dañ, jak i pro ce sów or ga ni cz nych, ale czy to je stem

„ja”? W rów nym sto p niu mogê po wie dzieæ, ¿e „ja” to coœ, co mnie

prze kra cza, bo jê zyk bê dzie ist nia³ o wie le d³u¿ej ni¿ ja, pra ca

i ¿y cie po do b nie. Ale te raz, kie dy roz ma wia my, je stem tym

wszy stkim, co mnie prze kra cza. Na wet je œli to ist nie nie na zwie -

my chwi lo wym zaw³asz cze niem. 

W jaki spo sób mogê byæ odpo wie dzia l ny(a) za sie bie, sko ro wci¹¿

siê zmie niam?

Odpo wie dzia l noœæ wi¹¿e siê nie ty l ko z w³adz¹, ale i z wie -

dz¹. Pro blem z wiedz¹ jest taki, ¿e albo mamy jej za ma³o, albo

w pe w nym sen sie za du¿o. Naj czê œciej przez fi lo zo fów i psy cho -

lo gów de nun cjo wa ne s¹ de fi cy ty, któ re stre sz cza s³ynna fo r -

mu³a So kra te sa – „wiem, ¿e nic nie wiem”, ale rów nie gro Ÿ ne, je -

œli nie gro Ÿ nie j sze, s¹ nad mia ry fun kcjo nuj¹ce w fo r mie uprze -

dzeñ. Te osta t nie s¹ go r sze ni¿ brak wie dzy, po nie wa¿ ska zuj¹

nas na z³udze nia oraz wywo³uj¹ w nas fa³szy we ten den cje do

dzia³ania. Re a su muj¹c, mamy nie wie dzê lub pse u do wie dzê na

swój te mat, ale mu si my dzia³aæ – i to jest w³aœ nie odpo wie dzia l -

noœæ, albo ra czej sza le ñ stwo odpo wie dzial no œci!

Wziê³am na sie bie odpo wie dzia l noœæ za wys³anie wojsk do Ira ku,

mam ma³¹ wie dzê, ale du¿¹ w³adzê, czy je stem odpo wie dzia l na za

œmieræ mo ich ¿o³nie rzy?
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Tak, jest pani odpo wie dzia l na, choæ wiem, ¿e jest to pod szy -

te sza le ñ stwem. Jest pani odpo wie dzia l na, bo de cy zja opa r ta na 

ma³ej wie dzy, ale du ¿ej sta no w czo œci – gra nicz¹cej z nie przy -

zwo it¹ pe w no œci¹ sie bie i aro gancj¹ – musi ro dziæ mon stru aln¹

odpo wie dzia l noœæ. 

Kant pod kre œla³ zwi¹zek miê dzy odpo wie dzial no œci¹ za swo je czy ny

a god no œci¹. Im cz³owiek jest bar dziej god ny mia na cz³owie ka, tym bar -

dziej po wi nien od po wia daæ za swo je czy ny. Wspó³cze œ nie pa ñ stwa Unii

Eu ro pe j skiej s¹ prze ciw ne ka rze œmie r ci. Czy oz na cza to, ¿e opo wia daj¹

siê za bra kiem odpo wie dzial no œci prze stê pcy za nie god ne czy ny? Czy

cz³owiek nie musi ju¿ byæ odpo wie dzia l ny?

W pe w nym sen sie tak, ale nie wini³bym tu taj pañstw Unii

Eu ro pe j skiej, lecz tech nolo gi cz ny roz rost na szej wie dzy na uko -

wej, któ ra na ka zu je nam my œleæ o so bie jako bar dziej skom pli ko -

wa nych au to ma tach. Kie dy cho dzi³em do szko³y pod sta wo wej,

by³em oska r ¿a ny o brak woli i pra co wi to œci, kie dy po pe³nia³em

b³êdy orto gra fi cz ne, pa miê tam jak na uczy cie l ka od jê zy ka pol -

skie go, po spra w dzia nie, spy ta³a mnie: „Wró bel, a do ja kiej

szko³y za wo do wej to siê wy bie rasz?”; dziœ by³bym zdia gno zo wa ny 

jako dys le ktyk i w pe³ni przed œwia tem uspra wied li wio ny.

A wra caj¹c do Kan ta. Kant wska za³ na trzy naj isto tnie j sze py ta -

nia, któ re sty mu luj¹ myœl ludzk¹: co mogê wie dzieæ?, cze go mogê

siê spo dzie waæ?, co po wi nie nem czy niæ? Wie dzia³, ¿e s¹ one rów -

no wa ¿ ne py ta niu: kim jest cz³owiek? I my œlê so bie, ¿e gdy by

Kan to wi przysz³o ¿yæ dzi siaj, gdy by mia³ od wa gê na pi saæ „Kry ty -

kê czy ste go ro zu mu” i je sz cze raz za daæ te trzy py ta nia, to mia³by

po wa ¿ ne pro ble my z powi¹za niem god no œci z odpo wie dzial no -

œci¹, po nie wa¿ szy b ko na tra fi³by na pro blem, z któ rym zetkn¹³

siê m.in. Wit t gen ste in, mia no wi cie, ¿e te trzy py ta nia po zwa laj¹

nam do œwia d czyæ na szej bez rad no œci inte le ktua l nej. Na py ta nie:

„Co mogê wie dzieæ?”, od po wia da my je dy nie frag menta ry cz nie,

ra czej go dzi my siê z tym, ¿e na py ta nia wa ¿ ne nie je ste œmy w sta -

nie daæ mo c nej od po wie dzi. Na py ta nie: „Cze go mo ¿e my siê spo -

dzie waæ?”, da je my od po wie dzi pe³ne ry zy ka i nie pe w no œci, nikt,

poza Le mem, nie pró bo wa³ upra wiaæ pod ko niec XX wie ku fu tu -

ro lo gii, a i on u schy³ku ¿y cia szy dzi³ z tej dys cy p li ny. Wre sz cie na 

trze cie py ta nie: „Co mo ¿e my czy niæ?” – nie rza d ko od po wia da ny

tak, jak Be c kett sam so bie: le piej nie rób nic, b¹dŸ jak naj mniej.

Nie po tra fi my so bie rów nie¿ po ra dziæ z py ta niem o isto tê cz³owie -

ka, a za tem god noœæ jest je dy nie s³owem, któ re zdra dza nasz¹

 intelektualn¹ bez rad noœæ i wspól no to we za gu bie nie.

Zmie niaj¹ siê po jê cia pa ñ stwa, po li ty ki, god no œci cz³owie ka. Jak

wiêc mo ¿e my pro wa dziæ dys kurs pu b li cz ny?

Prze cie¿ w ogó le go nie pro wa dzi my! Pu b li cz noœæ ist nie je ju¿ 

ty l ko na sta dio nach, tam wra ca jako ano ni mo wa masa. A nie co

po wa ¿ niej: ¿y je my w œwie cie am bi wa len cji, od któ rej nie ma

ucie cz ki. Co raz trud niej o jak¹ko l wiek jed noz na cz noœæ, otwa r -

toœæ i bez po œred nioœæ i w re zu l ta cie pu b li cz noœæ. W tym sen sie

po wie dzia³bym, je œli so bie przy po mni my le kcjê Fre u da, ¿e

Ÿród³em na szych am bi wa len cji emo cjo na l nych i po li ty cz nych

jest ko m p leks Edy pa. Edyp nie mo¿e wy ro biæ so bie zda nia na

te mat wa r to œci ja kie goko l wiek zda rze nia, bo to za wsze ko ñ czy

siê my œle niem na te mat ojca i pro wa dzi do wnio sku, ¿e ka ¿ de

do bro jest pod szy te z³em, a ka ¿ de z³o nie sie ze sob¹ ele ment do -

bra. Œmieræ ojca jest in nym imie niem œmie r ci tego, co pu b li cz ne. 

W re zu l ta cie wkra cza my w sfe rê pu b liczn¹ je dy nie pod ikon¹

pod mio tów skrzy w dzo nych, a ca³e spo³ecze ñ stwo przy po mi na

nie co spo³ecze ñ stwo nie koñcz¹cej siê ska r gi. Szu ka my oj ców,

któ rych mo gli by œmy oska r ¿yæ za swo je nie po wo dze nia i do tego

je dy nie s³u¿y nam sfe ra pu b li cz na. 

Czy li je ste œmy co raz mniej grec cy?

Tak, bo z ka ¿ dym dniem co raz mniej w ¿y ciu jest fi lo zo fii ro -

zu mia nej jako sztu ka ¿y cia. Sta ro ¿y t ni Gre cy nie do œwia d cza li

tego, co jest na szym chle bem po wszed nim, a mia no wi cie roz -

dŸwiê ku miê dzy fi lo zo fi¹ a nauk¹, miê dzy ku l tur¹ eks per tów

a ku l tur¹. Dla Gre ków nade wszy stko re la cje czy sto po zna w cze

by³y po prze dza ne re la cja mi ety cz ny mi. Pra wdê móg³ posi¹œæ je -

dy nie ten, kto wy ko na³ pewn¹ pra cê etyczn¹ nad sob¹. Pra wda

nie mog³a byæ do stê p na psy cho pa tom. Tra gi cz nym od kry ciem

nowo cze s no œci jest to, ¿e psy cho pa ci te¿ maj¹, czê sto na wet sze -

r szy od œwiê tych, do stêp do po zna nia i wie dzy. Psy cho pa tia i in -

te li gen cja czê sto sty mu luj¹ siê wza je m nie! Na tym po le ga w pe -

w nym sen sie fa s cy na cja z³em w XX wie ku! Do bro jest ba na l ne.

I dla te go nie bar dzo wie rzê we wsze l kie mo ¿ li we re a ni ma cje

cza su, a co za tym idzie w re a ni ma cjê ety ki cnót w sty lu œw. To -

ma sza czy Ary sto te le sa. Mu si my szu kaæ au to ry te tów na w³asn¹ 

rêkê. Mu si my mo zo l nie, ka ¿ de go dnia wy ku waæ sie bie w sko ru -

pie nowo cze s no œci. 

Ale to bêd¹ pana au to ry te ty. A co z inter subie ktyw no œci¹?

Czy brak inter subie ktyw no œci, czy brak piê t na uni wer sali z -

mu mu si my sta le uz na waæ, za Pla to nem, za jak¹œ cho ro bê? Bli -

ska jest mi po sta wa li be ra l nej iro ni stki Ri char da Rorty’ego.

Mia³a ona w so bie do sta te cz nie du¿o sce pty cy z mu i po czu cia hu -

mo ru, ¿eby nie uza sad niaæ tego, co mówi³ po przez odwo³ywa nie

siê do na tu ry, Boga, trans cen den cji. Go dzi³a siê na et no cen -

tryzm. Z dru giej jed nak stro ny nie po rzu ca³a w ca³oœci pro je ktu

li be ral ne go, a co za tym idzie nowo cze s no œci. By³a przy wi¹zana

do pod sta wo wych in sty tu cji po li ty cz nych wspó³tworz¹cych no -

wo cze s noœæ, by³a przy wi¹zana do wie lu lu dz kich, arcy lu dz kich

wy na la z ków deka den c kie go Za cho du. Ja akce p tu jê swoj¹ przy -

god noœæ i przy god noœæ tego, co mó wiê na tym œwie cie, ale rów no -

cze œ nie mam œwia do moœæ w³as nej indy widu al no œci ugrun to wa -

nej w in sty tu cjach lo ka l nych œwia ta za chod nie go. Kim by³bym,

gdy bym uro dzi³ siê 500 km da lej na wschód? To roz po zna nie

w³as nej przy god no œci nie jest ze r wa niem z tra dycj¹, ale roz po -

czê ciem no wej dro gi, któ ra zmie rza do po ko na nia lêku przed

odpo wie dzial no œci¹ za swo je ¿y cie.

W epo ce am bi wa len cji ka ¿ dy musi swo je ¿y cie prze ¿yæ na w³asny

koszt. Ka te go ria bli Ÿ nie go i jed nej pra wdy nie maj¹ ju¿ ra cji ist nie nia?

Sze stow na pi sa³ kie dyœ, ¿e po mys³ na jedn¹ pra wdê jest po -

mys³em sta r ców. Oni nie maj¹ ju¿ doœæ si³y, aby to czyæ miê dzy

sob¹ po je dyn ki fi zy cz ne. W zwi¹zku z tym wy my œlaj¹ idee je dy -

nej pra wdy i tocz¹ po je dyn ki inte le ktua l ne. Taka idea jest o tyle 

dla mnie poci¹gaj¹ca, o ile jest spó j na z moj¹ kon cepcj¹ po czu cia 

mia ry. Z dru giej stro ny, pra wda nie in te re su je mnie, po nie wa¿

jest pe w ne go ro dza ju za mkniê ciem stru mie nia nie skoñ czo ne go; 

jest ogra ni cze niem do jed no œci. Dla te go bar dziej od pra wdy

 interesuje mnie pra wdo mów noœæ. Przy na le ¿y ona do bar dziej

„czu³ego” s³ow ni ka ni¿ pra wda, któ ra jest zain sta lo wa na

w s³ow ni ku twar dej epi ste mo lo gii. Pra wdo mów noœæ wy ma ga

uwa gi, czu j no œci wo bec sie bie, pra wdzi wej tro ski. Pra wda daje

szy b kie, pro ste, me cha ni cz ne za do wo le nie, a pra wdo mów noœæ

wy ma ga sta³ej akty w no œci. Pra wda usy pia, a pra wdo mów noœæ

po tê gu je w nas zmys³ krytyczny.

¢
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Po czu cie winy
jest na szym
najde likat nie j szym
³¹czni kiem
z ludzk¹ na tur¹.
Zaœ u pod³o¿a
po czu cia winy
i po czu cia krzy w dy
tkwi d¹¿e nie
do spra wied li wo œci
– w jed nym
przy pa d ku wy rok
akce p tu je siê,
a w dru gim
siê z nim wa l czy.
    An to ni Kêpiñski

P
o czu cie winy de fi niu je siê jako nie -

przy je m ny stan emo cjo na l ny spo -

wo do wa ny prze kro cze niem przez

cz³owie ka norm spo³ecz nych, mo ra l nych

lub re li gi j nych.

W psy cho lo gii przy j mu je siê, ¿e po -

czu cie winy po wsta je wów czas, gdy oso ba 

sama doj dzie do prze ko na nia, i¿ za cho -

wuj¹c siê w pe wien spo sób, np. agre sy w -

nie w sto sun ku do in ne go cz³owie ka, na -

ru szy³a w³asne stan dar dy, to zna czy

zinte rnali zo wa ne wartoœci i normy po stê -

po wa nia.

W in nym ro zu mie niu, po czu cie winy

po le ga na oba r cza niu sa me go sie bie od -

po wie dzial no œci¹ za do œwia d cza ne nie po -

wo dze nia, do strze ga niu w so bie Ÿród³a

fru stra cji.

Tak prze ¿y wa ne po czu cie winy wi¹¿e

siê z prze ko na niem o mnie j szej wa r to œci

i zwy kle wp³ywa de stru kcy j nie na cz³o -

wie ka, ob ni ¿aj¹c jego zdo l noœæ do saty s -

fa kcjo nuj¹cego za spo ka ja nia w³as nych

po trzeb. Dla te go jest przed mio tem zain -

tere so wa nia psy chote rape u tów.

W pro ce sie reso cja li za cji wa ¿ ny jest

prze de wszy stkim pie r wszy spo sób ro zu -

mie nia po czu cia winy. U jego pod staw

le¿y prze ko na nie, ¿e cz³owiek w swo im

po stê po wa niu kie ru je siê pe w ny mi no r -

ma mi i za sa da mi, któ re sam uzna³ za

s³uszne i obowi¹zuj¹ce.

Z ko lei na ru sze nie przy jê tych za

w³asne norm pro wa dzi do kry ty cz nej oce -

ny sie bie, do prze ¿y wa nia zwi¹za ne go

z tym po czu cia winy i wzbu dza chêæ po -

wro tu do za cho wañ zgod nych z w³as ny mi

stan dar da mi po stê po wa nia. W re zu l ta cie 

oso by, któ re po sia daj¹ zdo l noœæ kon tro li

swo je go za cho wa nia za po moc¹ przy jê -

tych standardów, bêd¹ bardziej podatne

na jego zmianê.

Zdo l noœæ do obie kty w nej
sa mo oce ny

Z pun ktu wi dze nia sku te cz no œci od -

dzia³ywañ reso cjali zacy j nych, wa ¿ ne jest

uzyska nie od po wie dzi na py ta nie: czy oso -

by na ru szaj¹ce pra wo maj¹ zdo l noœæ do -

ko nywania ade k wa t nej sa mo oce ny i prze -

¿y wa nia po czu cia winy z po wo du w³as -

nych ne ga ty w nych za cho wañ?

In te re suj¹cej, a rów no cze œ nie da le kiej 

od op ty mi z mu,  od po wie dzi na to py ta nie

do sta r czy³y wy ni ki ba dañ ró ¿ nych grup

spra w ców prze stêpstw o cha ra kte rze

agre sy w nym.  Oka za³o siê bo wiem, ¿e:

u Spo œród 80 spra w ców prze stêpstw

agre sy w nych, skie ro wa nych prze ciw ko 

oso bom bli skim, do pope³nie nia za rzu -

ca ne go czy nu przy z na³o siê 43 proc. ba -

da nych, ale za le d wie 13 proc. uja w nia -

³o ¿al i po czu cie winy z po wo du swo je go 
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agre sy w ne go, krzy wdz¹ cego bli skich

za cho wa nia. Na to miast a¿ 38 proc. ma -

ni fe sto wa³o po czu cie krzy w dy.

u Za le d wie 30 proc. z 83 spra w ców ró ¿ -

ne go ro dza ju prze stêpstw o cha ra kte -

rze se ksu a l nym, przy z na³o siê do

pope³nie nia za rzu ca nych im czy nów.

¯al i po czu cie winy stwier dzo no ty l ko

u trzech ba da nych. Na to miast 36 proc. 

uja w nia³o po czu cie krzy w dy z po wo du

nies³usz ne go w ich oce nie oska r ¿e nia

przez oso by po krzy w dzo ne i przez wy -

miar spra wied li wo œci.

u W gru pie 48 spra w ców se ksu al ne go

wyko rzy sty wa nia dzie ci, do pope³nie -

nia prze stê p stwa przy z na³o siê 52 proc.

ba da nych, a za le d wie trzech po da -

wa³o, ¿e czuj¹ siê win ny mi i ¿a³uj¹, i¿

wyrz¹dzi li krzy w dê dzie ciom. Prze -

œwia d cze nie, ¿e zo sta li nie spra wied li -

wie po tra kto wa ni,  ma ni fe sto wa³o a¿

43 proc. ba da nych spra w ców.

u Spo œród 77 m³odo cia nych za bó j ców, do 

pope³nie nia za rzu ca nych im czy nów

przy z na³o siê 64 proc. ba da nych. Jed -

no cze œ nie ty l ko u 19 proc. stwier dzo no 

prze ¿y wa nie ¿alu i po czu cia winy z po -

wo du skra j nie agre sy w ne go za cho wa -

nia, ja kie by³o ich udzia³em. Po czu cie

krzy w dy ma ni fe sto wa³o a¿ 55 proc.

ba da nych. 

u W gru pie 70 spra w ców za bó j stwa

pope³nio ne go w wa run kach art. 148

par. 2 ko de ksu ka r ne go, a wiêc czy nu

o sz cze gó l nym na si le niu bru ta l no œci

i o kru cie ñ stwa, po czu cie winy prze ¿y -

wa³ ty l ko je den ba da ny, zaœ po czu cie

krzy w dy uja w nia³o 26 proc. z nich.

Mani fe sto wa ne przez ba da nych po -

czu cie krzy w dy wi¹za³o siê zwy kle z przy -

pi sy wa niem ofia rom odpo wie dzial no œci

za agre sjê. Wy ra ¿a³o siê szka lo wa niem

ofiar, przy pi sy wa niem im z³ych in ten cji

wo bec spra w ców, np. chê ci ze m sty, po -

s³u¿e nia siê sprawc¹ w celu ukry cia w³as -

nych prze wi nieñ, ponad to fo r mu ³owa -

niem pod ich ad re sem oska r ¿eñ o ce lo we,

czê sto na pa st li we dzia³anie na szko dê

spra w ców i nie ja ko wy mu sza nie agre sji

jako fo r my ob ro ny. Spra w cy ci przy pi sy -

wa li ofia rom ce chy i za cho wa nia, któ re

pro wo ko wa³y, a na wet zmu sza³y do agre -

sji, ta kie jak al ko ho lizm, agre sy w noœæ,

ten den cje do wywo³ywa nia  kon fli któw

i a wan tur, zdra dy ma³¿e ñ skie.

   Bez wy rzu tów su mie nia

Z przed sta wio nych da nych wy ni ka,

¿e przy zna nie siê do winy spra w ców czy -

nów za bro nio nych nie jest rów no zna cz ne

z prze ¿y wa niem ¿alu, skru chy, wy rzu tów 

su mie nia z po wo du w³as ne go ne ga tyw ne -

go za cho wa nia. Nie ³¹czy siê te¿ prze wa ¿ -

nie z d¹¿e niem do zado œæu czy nie nia za

wyrz¹dzone krzywdy.

Mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e w wie lu przy -

pa d kach przy zna nie siê do pope³nie nia

prze stê p stwa nie jest wy ni kiem re fle ksji

nad pope³nio nym czy nem i kry ty cz nej

oce ny w³as ne go za cho wa nia. Ra czej jest

re zu l ta tem wp³ywu ze w nê trz nych oko li -

cz no œci, ta kich jak za trzy ma nie spra w cy

w tra kcie czy nu, przed sta wie nie do wo -

dów prze stê p stwa nie mo ¿ li wych do pod -

wa ¿e nia, czy szcze gó l ne go sta nu emo cjo -

nal ne go wywo³ane go zda rze niem.

W tym osta t nim przy pa d ku czê sto do -

cho dzi do zmia ny tre œci pocz¹tko wo z³o -

¿o nych wy ja œ nieñ, gdy emo cje zo staj¹

zast¹pio ne ra cjo naln¹ ocen¹ swo jej sy tu -

a cji, do ko nan¹ z per spe kty wy zagro¿enia

kar¹.

 Kat w roli ofia ry 

Wzbu dze nie po czu cia winy wy ma ga

do ko na nia oce ny w³as ne go za cho wa nia

z pun ktu wi dze nia jego zgod no œci z przy -

swo jo ny mi spo³ecz ny mi stan dar da mi po -

stê po wa nia. Jest to mo ¿ li we wte dy, gdy

w wy ni ku pra wid³owo prze bie gaj¹cego

pro ce su so cja li za cji cz³owiek uz na je za

w³asne no r my i za sa dy po stê po wa nia

i na by wa zdo l no œci za spo ka ja nia swoich

potrzeb za pomoc¹ zachowañ spo³ecznie

aprobowanych. 

Na ru sza nie przez sie bie sa me go zin -

ter nalizowanych norm po stê po wa nia wy -

wo³uje kry tyczn¹ oce nê sie bie, pro wa dzi

do prze ¿y wa nia zwi¹za ne go z tym po czu -

cia winy i wzbu dza chêæ po wro tu do za -

cho wañ zgod nych z w³as ny mi stan dar da -

mi po stê po wa nia.

Wie lu spra w ców czy nów za bro nio -

nych pra wem, to oso by  cha ra kte ry zuj¹ce 

siê aspo³ecz nym, a na wet anty spo³ecz -

nym sy ste mem wa r to œci.  W kon se k wen -

cji, nie s¹ zdo l ne do re fle ksji nad swo im

za cho wa niem, gdy¿ nie czuj¹, ¿e zrobi³y

coœ z³ego. 

W wie lu przy pa d kach sche mat fun -

kcjo no wa nia spo³ecz ne go i psy cholo gicz -

ne go spra w ców czy nów za bro nio nych

zna cz nie od bie ga od po¿¹da ne go ze spo -

³ecz ne go pun ktu wi dze nia. Oso by te bo -

wiem nie zin ter nali zo wa³y norm i za sad

spo³ecz ne go za cho wa nia, nie po tra fi¹ do -

ko ny waæ od po wied niej sa mo oce ny i nie

s¹ zdo l ne do prze ¿y wa nia po czu cia winy

z po wo du w³as nych, nie zgod nych ze spo -

³ecz ny mi stan dar da mi za cho wañ. Uja w -

niaj¹ czê sto ten den cjê do re a go wa nia ob -

ron ne go, ma ni fe stuj¹c po czu cie krzy w dy

i sk³on noœæ do oba r cza nia in nych lu dzi

odpo wie dzial no œci¹ za sku t ki w³as nych

za cho wañ lub wini¹c nie ko rzy st ne oko -

li cz no œci.

Jak po ka za³y  wy ni ki ba dañ spra w -

ców czy nów agre sy w nych, zna cz nie czê œ -

ciej prze ¿y waj¹ oni po czu cie krzy w dy ni¿

po czu cie winy. Bêd¹ wiêc ra czej bun to -

waæ siê prze ciw ko wy mie rzo nym im ka -

rom ni¿ je akce p to waæ. Pro wa dzi to do

kon klu zji, ¿e spra w cy prze stêpstw w znacz -

nej li cz bie przy pa d ków nie s¹ na sta wie ni

na zmia nê w³as ne go sty lu fun kcjo no wa -

nia, gdy¿ me cha nizm we wnê trz ne go ka -

ra nia nie zo sta³ u nich wy kszta³ cony,

a ka ry ze w nê trz ne s¹ sk³onni tra kto waæ

jako  nie zas³u¿o ne i nie spra wied li we.

Nas¹czyæ wa r to œcia mi

Cele od dzia³ywañ na pra wczych s¹

wy zna cza ne w³aœci wo œcia mi psy chi cz -

ne go i spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia osób 

na ru szaj¹cych pra wo. W tym pro ce sie

cho dzi nie ty l ko o uzy ska nie zmia ny ze -

w nê trz nych form za cho wa nia, ale te¿ o

to, by jed no stka pod da wa na ko re kcji za -

czê³a tra kto waæ pro po no wa ne jej wzo r -

ce za cho wañ jak w³asne. Jed nym

s³owem, by naby³a umie jê t no œci kon tro -

lo wa nia swo ich za cho wañ  za po moc¹

przy jê tych za w³asne wa r to œci i norm

spo³ecz nych.

Warun kiem nie zbêd nym do uzy ska -

nia ta kich re zu l ta tów jest wy kszta³ce nie 

po da t no œci na wp³ywy ko re kcy j ne. Nie

mo ¿ na li czyæ na osi¹gniê cie ce lów reso -

cjali zacy j nych, je ¿e li oso ba pod da wa na

temu pro ce so wi nie bê dzie akce p to wa³a

wy ma gañ i nie bê dzie akty w na w d¹¿e -

niu do zmia ny za cho wañ, a w da l szej per -

spe kty wie –  aspo³ecz nych wa r to œci i po -

staw. 

Po da t noœæ na od dzia³ywa nia reso -

cjali zacy j ne za le ¿y od wie lu czyn ni ków.

Bywa ogra ni czo na za bu rze nia mi oso bo -

wo œci, za bu rze nia mi fun kcji po zna w -

czych, czyn ni ka mi orga ni cz ny mi, a ta k ¿e

sto p niem iden ty fi ka cji z aspo³ecz nym sy -

ste mem wa r to œci. Kszta³to wa nie go to wo -

œci do zmia ny sty lu za cho wa nia, prze ko -

nañ, po trzeb i co naj wa¿ nie j sze, po staw

za le ¿y w zna cz nej mie rze od tego, czy

cz³owiek jest zdo l ny do prze ¿y wa nia po -

czu cia winy za pope³nio ne prze stê p stwo.

dr Ma ria Gor don
Od dzia³ Psy chia trii S¹do wej

Szpi ta la AŒ w Wa r sza wie
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Dzie ciê ce Soho
Pro sty tu cja wœród m³od zie ¿y. Dla cze go? Jak jej prze ciw dzia³aæ?

Na wa r sza wskiej Pra dze jest

spo ro slu m sów, któ re dla wie lu m³odych

s¹ szko³¹ prze stê pczo œci i pro sty tu cji.

¯eby po³o¿yæ tamê tym pa to lo giom,

w 2000 r. sze œciu  lu dzi roz po czê³o pra cê

z blo ke r sa mi w ra mach pro gra mu „Uni -

we r sy tet osie d lo wy”. Pro muj¹ no r ma l noœæ, 

prze ciw dzia³anie alko holi z mo wi, na r ko -

ma nii, agre sji i prze j mo wa niu z³ych wzo -

r ców ¿y cio wych. A nie jest to ³atwe, bo

m³o d zie¿ nie s³ucha „kra wa cia rzy”. Wie le 

razy prze ko na³ siê o tym Ma rek Sie nie -

wicz, któ ry pra cu je z ki bi ca mi spo r to wy mi.

Sta ty sty ki pra skiej po li cji po ka zuj¹,

¿e pra cy na pe w no jej nie za bra k nie.

W ubieg³ym roku udo wod ni li oni pope³nie -

nie 860 ró ¿ ne go ro dza ju prze stêpstw 535

nie le t nim. Za trzy ma li ok. 220 osób pod

wp³ywem al ko ho lu i 63 na rko ma nów. Naj -

bar dziej bu l we r suj¹ce przy pa d ki to: po rzu -

ce nie no wo ro d ka przez 16-le t ni¹ ma t kê,

rzu ca nie ja ja mi w na uczy cie la przez dwóch 

16-la t ków, zak³óca nie przez dwóch 15-la t -

ków prze bie gu re ko le kcji wiel ko po st nych

w ko œcie le. Wie lu m³odych nie cho dzi do

szko³y, pali pa pie ro sy, wa ga ru je, ucie ka

z do mu i siê pro sty tu u je.

Pro sty tu cja m³odo cia nych

O pro sty tu cji wœród m³odo cia nych

spo ro mo¿e po wie dzieæ prof. Zbi g niew

 Izdebski, któ ry w 2005 r. prze pro wa dzi³

ba da nia do tycz¹ce tego pro ble mu. A¿

34 proc. na sto la t ków do œwia d czy³o prze -

mo cy se ksu a l nej (g³ów nie ze stro ny ró -

wie œ ni ków), z cze go 18 proc. by³o zmu sza -

nych do sto sun ków se ksu a l nych (rów nie¿ 

ora l nych i ana lnych), a 16 proc. – do in -

nych za cho wañ se ksu a l nych. Jed no cze œ -

nie 12 proc. m³od zie ¿y przy z na³o siê, ¿e

by³o sprawc¹ prze mo cy se ksu a l nej. Ju¿

nie wy sta r czy, ¿e gi mna zja li œci ko le dze

z po d sta wów ki wsadz¹ g³owê do mu sz li

klo ze to wej. Te raz, ¿eby go upo ko rzyæ, wy -

mu szaj¹ np. kon takt ora l ny.

P³atne us³ugi se ksu a l ne œwia d czy³o

1,4 proc. na sto la t ków, a z us³ug pro sty tu -

tek ko rzy sta³ co 40 ba da ny. 2,2 proc.

ch³opców upra wia³o mêsk¹ pro sty tu cjê

ho mo se ksu aln¹; z regu³y s³abo siê uczy li

i po cho dzi li z miast od 20 do 100 tys. mie -

sz ka ñ ców. Dla po rów na nia, ³¹czna li cz ba

mo le sto wa nych nie le t nich w Esto nii by³a  

taka sama (34 proc.), ale zgwa³co nych

by³o je dy nie 6 proc. – trzykrotnie mniej

ni¿ w Po l s ce.

Dla cze go m³odzi wy bie raj¹ pro sty tu -

cjê? Wie le dziewcz¹t i ch³opców, za nim

wej dzie na dro gê pro sty tu cji, ma pro ble -

my z „no r ma l nym ¿y ciem”, bra ku je im

umie jê t no œci ade kwa t ne go ra dze nia so -

bie, nie maj¹ ci¹g³oœci wy kszta³ce nia,

wchodz¹ w z³e re la cje in ter per sona lne,

po zba wie ni s¹ opa r cia spo³ecz ne go. Po -

wta rza nie kla sy, prze rwa nie na uki szko l -

nej, wa ga ry, ucieczki z domów u³atwiaj¹

seksualn¹ eksploatacjê. 

Wy bór pro sty tu cji jako spo so bu na

¿y cie ma te¿ ko rze nie w do œwia d cze niach

prze mo cy z dzie ci ñ stwa. Do chodz¹ do

tego uwa run ko wa nia oso bo wo œcio we: po -

szu ki wa nie i po trze ba wzmo ¿o nej i nie -

ustan nej sty mu la cji bo dŸ ca mi, z ni skim

po zio mem lêku, za le ¿ noœæ emo cjo na l na

od in nych, „zewn¹trzste ro w noœæ” czy li

po le ga nie na opi niach in nych i kie ro wa -
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nie siê czy imœ zda niem przy niskim lub

ca³kowitym braku poczucia w³asnej

wartoœci.

Ta kie oso by s¹ po da t ne na wp³yw me -

diów, opi nie ró wie œ ni ków, a ich mo ra l -

noœæ i wzo r ce ety cz ne za le¿¹ od ko niun -

ktu ry. Szy b ko prze j muj¹ mo del „zwie rzê -

cej se ksua l no œci”. Sprzy ja temu ofe r ta

wspó³cze s nej rze czy wi sto œci me dia l nej,

szerz¹ca „ku l tu rê ob na ¿a nia siê” (Wie l ki

Brat, Roz mo wy w toku), hedo ni sty cz na

etyka posiadania, propagowanie po r no -

gra fii.

Prze mys³ po rno gra ficz ny lan su je

pogl¹dy: wstrze miê Ÿ li woœæ se ksu a l na jest

nie mod na, re gre sy w ne fan ta zje, swo bo da 

p³cio wa s¹ zdro we, seks de wia cy j ny,

w³¹czaj¹c w to homo se ksu a lizm, nie jest

zbo cze niem. Na stê pu je uni fi ka cja se ksu -

a l na: brak zró¿ ni co wa nia pe³nie nia roli

na le ¿ nej da nej p³ci.

Pro sty tuo wa niu siê m³od zie ¿y sprzy -

ja ta k ¿e „wy œcig szczu rów”, bez wzglêd ne

d¹¿e nie do osi¹ga nia su kce sów bez bu do -

wa nia wiê zi i bli sko œci z in ny mi lu dŸ mi.

Sub sty tutem mi³oœci s¹ przy god ne zwi¹ zki 

se ksual ne po³¹czo ne z pi ciem al ko ho lu

i za ¿y wa niem na rko ty ków. Pro sty tu cja

sta je siê szybk¹ drog¹ osi¹ga nia wy so kie -

go sta tu su mate ria l ne go.

Szy b ko za kra ta mi

Upra wia nie pro sty tu cji przy no si

wie le szkód w ¿y ciu psy chi cz nym i spo -

³ecz nym m³od zie ¿y: wy ra Ÿ ne za wê ¿e nie

zain te re so wañ, wy kszta³ce nie siê za -

cho wañ in stru menta l nych, po staw kon -

sum pcy j nych, izo la cja od wa r to œcio -

wych œro do wisk m³od zie ¿y, ze j œcie na

ma r gi nes spo³ecz ny oraz kon se k wen cje

zdro wo t ne (cho ro by prze no szo ne drog¹

p³ciow¹, nie chcia ne ci¹¿e i abo r cje). Do -

chodz¹ do tego uza le ¿ nie nia od al ko ho -

lu i sub stan cji psy choa kty w nych, de -

pre sje oraz po czu cie lêku pro wadz¹ce

do sa mo bójstw.

Czê ste pra kty ki se ksu a l ne w okre sie

doj rze wa nia za bu rzaj¹ pra wid³owy roz -

wój sfe ry se ksu a l nej, pro wadz¹c do trwa -

³ych ura zów, a w sfe rze moral no-ety cz -

nej  poja wia siê po czu cie winy i „bycia

brudnym”. 

Pro sty tu cji to wa rzysz¹ rów nie¿ czy ny 

prze stê pcze, ta kie jak: udzia³ w pro du kcji 

dzie ciê cych ma te ria³ów por -

no gra fi cz nych, szan ta ¿o wa -

nie przez gan gi, ¿¹da nie

oku pu za dys kre cjê, by cie

ofiar¹ prze mo cy, co w kon se -

k wen cji pro wa dzi za bramy

zak³adów karnych.

Reso cja li za cja

M³odo cia ni – choæ sta -

no wi¹ 6,5 proc. wœród osa -

dzo nych – stwa rzaj¹ naj -

wiê cej pro ble mów s³u¿ bie

peni ten cja r nej. Jako je dy ni

ob jê ci s¹ od dzia³ywa niem

wy cho wa w czym obo wi¹zko wo. A¿ 234

pro gra my wy cho wa w cze, spo œród 700

rea li zo wa nych w are sztach œle d czych

i za k³adach ka r nych, skie ro wa ne s¹

w³aœ nie do nich. 

Szcze gó l ny na cisk k³ad zie siê na

akty w noœæ m³od ego cz³owie ka, któ ra ma

pro wa dziæ do wy pra co wa nia sa mo kon -

tro li. Wa ¿ na jest edu ka cja, pra ca oraz

prze ciw dzia³anie agre sji. W mi nio nym

roku w szko³ach wiê zien nych uczy³o siê

4 tys. ska za nych (w tym w szko³ach poli -

ce a l nych – 515), a pracowa³o 28 proc. osa -

dzo nych.

Rów nie¿ w zak³adach po pra wczych

w³asna akty w noœæ m³odych jest klu czem

do ich rea da p ta cji. Dy re ktor pie r wsze go

na zie miach pol skich domu po pra wcze go, 

po wsta³ego w 1886 r. w Stu dzie ñ cu, An -

drzej Za krze wski, pod kre œla, ¿e nie wol -

no nie do ce niaæ pra cy jako œro d ka wy cho -

waw cze go. – Pra ca u¿y te cz na przy czy nia

siê do roz wo ju mo ra l ne go i ety cz ne go wy -

cho wan ków, w prze ciw ie ñ stwie do æwi -

czeñ fi zy cz nych, któ rych efe kty mog¹ byæ

Ÿle wy ko rzy sta ne – mówi. Do M³od zie ¿o -

we go Oœro d ka Ad ap ta cji Spo³ecz nej dla

Ch³opców tra fiaj¹ naj czê œciej wy cho wan -

ko wie do mów dzie cka. Wiê kszoœæ z nich

kie ru je siê prze de wszy stkim chê ci¹ zdo -

by cia dóbr ma te ria l nych i trud no im

wyt³uma czyæ ko nie cz noœæ wy bo ru ucz ci -

wej dro gi, pro wadz¹cej do tego celu.

An drzej Ka pu œci ñ ski
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List od czy te l ni ka
Mi³oœæ jest po jê ciem o sze ro kim zna -

cze niu. Tym ra zem, ro zu miem j¹ jako

g³êbok¹ em pa tiê po³¹czon¹ z ciep³¹,

przy ja cielsk¹ po staw¹ wy cho wa w cy wo -

bec wy cho wan ka: dzie cka, na sto la t ka

czy oso by do ros³ej. 

W reso cja li za cji obo wi¹zuje pod sta -

wo wa za sa da, po do b nie jak w me dy cy -

nie – nie szko dziæ. Nie pog³êbiaæ ist -

niej¹cego od da le nia od spo³ecze ñ stwa. 

Uda wa nie ¿y cz li wo œci, moim zda -

niem, w³aœ nie szko dzi. Nie szcze ra po -

sta wa znie chê ca do po zy ty w nych zmian, 

nie przy no si efe ktu tera peu tycz ne go.

Czy prze ja wia nie au ten ty cz nej ¿y cz -

li wo œci jest ³atwe? Ist niej¹ lu dzie cie p li

z na tu ry, po sia daj¹cy wy sok¹ in te li gen -

cjê emo cjo naln¹, ale s¹ wyj¹tka mi. Wiê -

kszoœæ, za j muj¹cych siê za wo do wo lub

spo³ecz nie re so cja li zacj¹, musi nad sob¹ 

pra co waæ. Jest to pro ces ci¹g³y. Sto p nio -

wo uczy my siê „in nych lu dzi”. Za czy na -

my ich ro zu mieæ, roz wi ja my em pa tiê

nie zbêdn¹ w  pra cy za wo do wej.

Obe c nie do mi nu je trend, aby za -

trud niaæ wy so ko wykwa lifi ko wa nych

spe cja li stów. I bar dzo do brze. Lecz ukoñ -

czo ne z wy ró ¿ nie niem stu dia na re no -

mo wa nej ucze l ni i po sia da nie roz leg³ej

wie dzy za wo do wej, to nie wszy stko. 

Aby sku te cz nie po ma gaæ in nym,

trze ba mieæ „oso bo woœæ wy cho wa w cy”,

któ rej nie uzy sku je siê z chwil¹ otrzy ma -

nia dy p lo mu i nie zdo by wa na uni wer -

sy te tach. 

Dla te go na ma wiam w³adze ucze l nia -

ne i na uczy cie li aka de mi c kich, aby oprócz

roz wi ja nia umie jê t no œci my œle nia, na by -

wa nia wie dzy teo re ty cz nej i pra kty cz nej,

zwra ca li uwa gê na kszta³to wa nie od po -

wied nich cech cha ra kte rów przysz³ych

pe da go gów, psy cho lo gów i so cjo lo gów. 

Bez wy trwa³oœci, cier p li wo œci, pa no -

wa nia nad emo cja mi, wia ry w nie mo ¿ li -

we oraz mi³oœci wo bec pod opie cz ne go

– bêd¹ oni nie sku te cz ni. Naj gorsz¹

rzecz¹, jaka mo¿e im siê przy da rzyæ, to

po ja wie nie siê  wro gich uczuæ wo bec wy -

cho wan ków. Niech nikt siê nie ³udzi!

Nie wy wrze ko rzy st ne go wp³ywu, je œli

nie zdo bê dzie siê na przy ja cielsk¹ po sta -

wê. I wbrew po zo rom, wca le nie jest to

³atwe. Pie r wszy en tu zjazm szy b ko mija,

a reso cja li za cja wy ma ga wy pra co wa nia  

mi strzo stwa.

Lu cy na Bo rzê cka

Po zna nie

iksñahco
K rtoi
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Wo j tek i Adam prze brnê li

przez wszy stkie spo t ka nia. Mie li doœæ

mo ty wa cji, by wy trwaæ i pra co waæ nad

sob¹. Nie któ rzy zre zyg no wa li po se sjach 

indy widu a l nych. Mó wi li, ¿e to nie dla

nich, ¿e nie chc¹ wra caæ do przesz³oœci.

A w³aœ nie na tym po le ga te ra pia. Trze ba 

spo j rzeæ pra wdzie w oczy, wy rzu ciæ ca³e

z³o z sie bie i zro zu mieæ, gdzie tkwi³ b³¹d.

– Jaki by³em? – g³os Ada ma lek ko

siê ³amie. Pod no si wzrok. – Trud no

by³o… Ale te raz je stem za do wo lo ny.

Chcê na wol no œci ra zem z moj¹ pa r t -

nerk¹ kon ty nu o waæ te ra piê, bo chcê, ¿eby 

by³o ju¿ do brze.

– Po szed³em na za jê cia z na sta wie -

niem od pê kaæ tê te ra piê – Wo j tek uœmie -

cha siê. – Do pie ro po ki l ku spo t ka niach

zro zu mia³em, ¿e jest mi ona po trze b na.

Dziê ki se sjom wra cam do pa r t ner ki, do

dzie ci... Zro zu mia³em, ¿e chcê, ¿eby by³o

no r ma l nie. Nie tak, jak wcze œ niej, ¿e

pi³em i by³y awan tu ry – za wie sza g³os.

Przez chwi lê pa trzy w pod³ogê. Na gle

o¿y wia siê. Za czy na ge sty ku lo waæ. 

– Na uczy³em siê roz po zna waæ emo cje,

wiem jak siê za cho waæ, cze go siê wy -

strze gaæ. Uwie rzy³em, ¿e mo ¿ na ina czej.

Pa pie rek w aktach

Pro wadz¹cy za jê cia, Ro bert Lu brant

oraz Ma ria Jan ko wska -Po lus ze Sto wa -

rzy sze nia „Bez pie cze ñ stwo Dzie cka”, nie

maj¹ z³udzeñ. Zwy kle pie r wsza wi zy ta

wy ni ka z chê ci za bi cia wiê zien nej nudy,

po trze by „³ad ne go” pa pier ka w aktach lub

ze zwyk³ego „skie ro wa nia” wy cho wa w cy.

Po spo t ka niu info rma cy j nym i pie r -

wszych indy widu a l nych se sjach oka zu je

siê, ¿e za jê cia nie maj¹ cha ra kte ru

wyk³adów. Trze ba sa me mu ciê ¿ ko pra -

co waæ, du¿o mó wiæ, an ga ¿o waæ siê emo -

cjo na l nie. Wów czas po zo staj¹ ci, któ rzy

rze czy wi œcie chc¹ w so bie coœ zmie niæ. 

– Na wol no œci na pe w no nie

 poszed³ bym na te ra piê. Nie zda wa³em

 sobie spra wy, ¿e ro biê Ÿle. W domu

zawsze mia³o byæ tak, jak ja chcê i ko niec

– wy zna je Wo j tek. 

– Byli te¿ inni, na przyk³ad upa r ty

i z³oœli wy Ar tur – mówi Lu brant. 

– Cho dzi³ na za jê cia, ale po wta rza³: sie -

dzê do dzwon ka i po wyj œciu wra cam do

wódy. Opo wia da³ o swo im ¿y ciu, ale nie

by³ go to wy do zmian. Sam musi do tego

doj rzeæ.

Z ko lei inny ska za ny, po se sjach

indy widu a l nych, nie pod pi sa³ kon tra ktu 

„ze wzglê dów pod kul tu ro wych” – jak

stwier dzi³, ale naj pra wdopo dob niej

chcia³ siê „ze m œciæ” na s¹dzie peni ten -

cja r nym za nie udzie le nie wa run ko we go

przed ter mi no we go zwo l nie nia. 

Za czy naj¹ „pê kaæ”

Otwie raj¹ siê i os wa jaj¹ po wo li.

Zaczynaj¹ „pê kaæ” mniej wiê cej po dzie siê -

ciu se sjach gru po wych. – Po dej rze wam,

¿e naj pierw chc¹ spra w dziæ te ra pe u tów,

czy li przygl¹daj¹ siê, jacy je ste œmy, po co 

to  robimy i prze de wszy stkim, jak to

 robimy – mówi Lu brant. – A w pe w nym

mo men cie do cho dzi do nich, ¿e maj¹

pro blem z agre sj¹. I oka zu je siê, ¿e nie

ty l ko oni. Inni te¿. Wte dy prze³amuj¹ ba -

rie rê wsty du.

Na pocz¹tku wszy s cy przy zna wa li

siê ty l ko do k³ótni, awan tur i ewen tu a l -

nie do lek kie go sza r pa nia. Po tem

w  ferworze gru po wej pra cy wy cho dzi³y

pra wdzi we kwia t ki. Oka zy wa³o siê, ¿e

lata³y ta le rze i ga r n ki, bo nie by³o obia -
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du, ¿e kie dyœ ktoœ ude rzy³ ¿onê otwart¹

d³oni¹ tak, ¿e wyl¹dowa³a u oku li sty.

– Nie wie dzia³em, ¿e te wszy stkie z³e

rze czy wyjd¹ na wierzch – przy zna je

Adam. – Pod czas te ra pii wysz³a ze mnie

ca³a pra wda. Gdy bym cho dzi³ na ta kie

za jê cia na wol no œci, nie sie dzia³bym

 teraz w wiê zie niu.

Wo j tek: – Na pocz¹tku nie wie le

mówi³em. Nie umia³em. W tra kcie te ra pii

na uczy³em siê opo wia daæ o w³as nych

 odczuciach i czy nach. To by³o si l ne

 prze¿ycie. Nie by³o ³atwo. 

Te ra piê pro wadz¹ ko bie ta i mê ¿ czy z -

na. To ko nie cz ne. W ko ñ cu cho dzi o re la -

cje dam sko - mê skie. Pro wadz¹cy od gry -

waj¹ scen ki awan tur, po ka zuj¹, jak

 mo¿na w cywi li zo wa ny spo sób roz wi¹zy -

waæ pro ble my, przez dys ku sjê, przed sta -

wia j¹c ar gu men ty. 

Pod czas jed nej se sji roz mo wa zesz³a

na te mat prze mo cy se ksu a l nej. Je den

z ucze st ni ków chwa li³ siê, ¿e kon tro lo wa³

ka len da rzyk ma³¿e ñ ski ¿ony. – Nie mog³a

mi wma wiaæ, ¿e ma „te dni”, bo wie -

dzia³em, kie dy je ma na pra wdê – mówi³.

Od te ra peu t ki po raz pie r wszy do wie dzia³

siê, ¿e ko bie ty te¿ maj¹ swo je po trze by,

¿e  cza sa mi mog¹ po pro stu Ÿle siê czuæ lub 

nie mieæ ocho ty na bli skoœæ. Zdzi wi³ siê. 

– Nie po my œla³em o tym – przy z na³.

Wo j tek: – W domu nie wie le mnie

 obchodzi³o. S¹dzi³em, ¿e moje zda nie

jest naj wa¿ nie j sze. Zero roz mo wy z pa r t -

nerk¹. Nie wa ¿ ne, czy moje de cy zje by³y

do bre, czy z³e, mu sia³o byæ po mo je mu.

Te raz do pie ro ro zu miem, ¿e trze ba siê

 liczyæ z in ny mi i po pro stu roz ma wiaæ.

Du¿o roz ma wiaæ.

Wie dzieæ wiê cej

Lu brant na za jê ciach opo wia da³

o cho ro bie al ko ho lo wej. Oma wia³ ze spó³

Otel la, kie dy to fa cet wy my œla par t ne r ce 

ró ¿ nych ko chan ków. Na przyk³ad dzie l -

ni co wy, któ ry przy cho dzi, by in ter we nio -

waæ pod czas awan tu ry ma³¿on ków,

 brany jest za ko chan ka. Albo s¹siad,

 pomagaj¹cy jej r¹baæ drze wo – bo m¹¿

le¿y  pijany – te¿ post rze ga ny jest jako

 kochanek. 

Je den z ucze st ni ków pod czas tej se -

sji zacz¹³ prze bie raæ no ga mi, z³apa³ siê

za g³owê, gwa³to w nie wsta³ i zawo³a³:

„K..a, ch³opa ki, po cze ka j cie! Mo ment!”

Wszy s cy zg³upie li. O co cho dzi? Sta³ ca³y 

pod nie co ny. Ge sty ku lo wa³ i mówi³:

„ Panie Ro be r cie, tak tego s³ucham…

to nor ma l nie je stem ja! Jeny! To ja!

Ja te¿ mam ten pro blem”. 

Za jê cia ko ñ czy³y siê pod su mo wa niem.

Ka ¿ dy mia³ so bie uz mys³owiæ,  czego no we -

go na uczy³ siê o so bie da ne go dnia.

Nie bê dzie jak w ba j ce

Po prze by tej te ra pii ska za ni pod pi -

sa li kon tra kty. Zgo dzi li siê na kon tro lo -

wa nie ich ¿y cia po wyj œciu z wiê zie nia.

Te ra pe u ci kon ta ktuj¹ siê z ich ro dzi na mi,

ze zna jo my mi, z ku ra to ra mi s¹do wy mi

i spra w dzaj¹, jak so bie radz¹, czy

 przestrzegaj¹ wa run ków kon tra ktu

i czy nie po trze buj¹ po mo cy. 

Rów nie¿ dzie l ni co wi ba cz nie im siê

przygl¹daj¹. Przy chodz¹ spra w dzaæ, czy

wszy stko jest w porz¹dku, ja kie pa nuj¹

re la cje miê dzy ma³¿on ka mi. 

Ma ciej wy szed³ na wa run ko we pod

ko niec te ra pii. Za miast do schro ni ska,

wró ci³ do domu. Ma ¿onê i czwór kê dzie -

ci. Za wsze naj go rzej uk³ada³y mu siê

 relacje z naj sta r szym 25-le t nim sy nem.

Ten na jego wi dok pop³aka³ siê. 

Mie si¹c pó Ÿ niej w domu Ma cie ja

pojawi³ siê Lu brant. Naj pierw roz ma wia³

z dzie l ni co wym. Ten siê dzi wi³, mówi¹c:

– Co ¿e œcie z nim zro bi li w wiê zie niu?

On nie jest tym sa mym cz³owie kiem.

– To do pie ro pocz¹tek – od po wie dzia³ 

tro chê sce p ty cz nie te ra pe u ta – Zo ba czy -

my, czy mu siê uda, czy wy trwa. Po trze -

ba na to cza su. 

U Ma cie ja w domu jest bied nie, ale

schlud nie i czy sto. Obo je z ¿on¹ nie pra -

cuj¹. Utrzy muj¹ siê g³ów nie z za po móg

z opie ki spo³ecz nej. Na sto le le¿y zie lo na 

te czka z ma te ria³ami z pro gra mu in ter -

we ncyj nego dla spra w ców prze mo cy

w  rodzinie. – Czy tam so bie – wy ja œ nia

by³y wiê zieñ – Przy po mi nam, cze go siê

na uczy³em.

¯ona na dal mu nie ufa. Ma do nie go

du¿y dys tans: – Du¿o cie r pie nia mie li -

œmy przez cie bie. Nie myœl so bie, ¿e od

razu bê dzie jak w ba j ce. Daje do zro zu -

mie nia, ¿e przy jê³a go, ale jest to jego

osta t nia szan sa. – Niech nie my œli, ¿e

prze pro si³ i na gle wszy s cy siê zmie ni¹.

Przesz³oœæ rzu tu je na tera Ÿ nie j szoœæ,

 pijañstwo, awan tu ry… tego tak szy b ko

siê nie za po mi na. A Ma ciej chcia³by,

¿eby mu wy ba czy li, wte dy zacz¹³by

wszy stko od nowa. Lu brant t³uma czy

mu, ¿e nie jest to pro ste i ³atwe, musi

uz bro iæ siê w cie r p li woœæ.

– Wspó l nie usta li li œmy, czym po wi -

nien siê zaj¹æ – mówi te ra pe u ta. 

– Bê dzie od œwie ¿a³ mie sz ka nie. Jest

 bezrobotny i nie po wi nien sie dzieæ

w  domu z za³o¿o ny mi rê ka mi. Wa r to,

by  ro bi³  cokolwiek.

Lu brant od wie dza ta k ¿e in nych

ucze st ni ków. – Niech wy trzy ma cho cia¿

ki l ku, a bê dzie su per – mówi. Wspó l nie

z Ma ri¹ Jan kowsk¹-Po lus prze pro wa dzi -

li ko lejn¹ edy cjê pro gra mu za mu ra mi

Are sztu Œle d cze go w Cho j ni cach.

tekst i zdjê cie

 Ma rek Mi kie le wicz
in spe ktor dzia³u kadr ZK Po tu li ce

imio na bo ha te rów re po r ta ¿u zo sta³y zmie nio ne
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To ¿ sa moœæ cz³owie ka
To ¿ sa moœæ cz³owie ka mo¿e byæ dla nie go Ÿród³em sa ty s fa kcji
lub zma r twieñ. Mo¿e te¿ byæ piê t nem.

To ob ra zo we stwier dze nie Er vin ga Gof f ma na na bie ra re -

a l nych kszta³tów w pro ce sie wy cho wa w czym, któ ry jest ukie -

run ko wa ny na kre o wa nie to ¿ sa mo œci indy widu a l nej i spo³ecz -

nej, umo ¿ li wiaj¹cej pra wid³owe fun kcjo no wa nie cz³owie ka.

Cze go po trze ba, ¿eby pro ces wy cho wa w czy za ist nia³? Po pier -

wsze, wy cho wa nie musi mieæ za pla no wa ny i œwia do my cha ra -

kter. Po dru gie, musi opie raæ siê na wy ty czo nych ce lach wy cho -

wa w czych i odwo³ywaæ do wska za ne go idea³u wy cho waw cze go

(zbio ru cech i wa r to œci, któ re chce my, aby re pre zen to wa³ pod -

miot wy cho wa nia). Po trze cie, jego efe kty po win ny byæ wery -

fiko wa l ne w cza sie. I wre sz cie po czwa r te, pro ces wy cho wa nia

wi nien byæ kon tro lo wa ny i rea li zo wa ny za po moc¹ ety cz nie uza -

sa d nio nych me tod. 

Nie spe³nia nie któ rego ko l wiek z wa run ków oz na cza, ¿e mamy

do czy nie nia ze zbio rem wy bra nych form od dzia³ywañ o cha ra kte -

rze wy cho wa w czym, a nie z pro ce sem wy cho wa w czym.

Jed nym z naj sil nie j szych me cha ni z mów wp³ywu wy -

cho waw cze go jest regu³a wza je mno œci i to wa rzysz¹ce

jej po czu cie zo bo wi¹za nia. Istot¹ tej regu³y jest prze ko na -

nie, ¿e re la cje miê dzy lu dz kie poci¹gaj¹ ze sob¹ obo wi¹zek da -

wa nia, przy j mo wa nia i od da wa nia za rów no rze czy ma te ria l -

nych, jak i nie mate ria l nych (Cia l di ni, 2004). 

Przy stê puj¹c do rea li zo wa nia pro ce su wy cho waw cze go na

ogó³ zak³ada my ist nie nie tej regu³y. Ale nie za wsze ona fun kcjo -

nu je u osób pod da wa nych pro ce so wi wy cho waw cze mu. I wów -

czas wy wie ra nie wp³ywu na wy cho wan ka mo¿e byæ ogra ni czo ne 

i ubo ¿ sze. 

Ka ¿ dy m³ody cz³owiek, za rów no przed jak i w tra kcie 

pro ce su wy cho wa nia, od czu wa, mniej lub bar dziej wy -

ra Ÿ nie, œwia do moœæ swo je go ist nie nia jako zindy widua -
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lizowa ne go pod mio tu. Œwia do moœæ ta jest sta bili za to rem

utrzy muj¹cym we wnêtrzn¹ samo re gu la cjê i umo ¿ li wiaj¹cym

dia log miê dzy œwia tem we wnê trz nych prze ¿yæ a œwia tem ze w -

nê trz nych do znañ.

M³odzi czê sto bo le œ nie do œwia d czaj¹ œwia do mo œci swo je go

ist nie nia. Wini¹ za to (œwia do mie lub nie œwia do mie) in nych, na

ogó³ nie do szu kuj¹c siê w so bie przy czyn nie po wo dzeñ. Wte dy

po wsta je w nich prze ko na nie, ¿e inni nie ceni¹ ich, nie lubi¹, po -

gar dzaj¹ nimi.

Aby m³ody cz³owiek wspó³ucze st ni czy³ w kszta³to wa niu

swo jej spo³ecz nej indy widu al no œci musi mieæ po czu cie uz na nia

u in nych. Dziê ki temu na bie ra prze ko na nia o w³as nej wa r to œci,

o ko m pe ten cjach uz na wa nych przez oto cze nie.

Œwia do moœæ cz³owie ka kszta³to wa na jest przez stru -

ktu ry, któ re na zy wa my to ¿ sa mo œci¹. Mówi¹c naj ogó l niej, to ¿ -

sa moœæ jest ka te go ri¹ ro zu mie nia sa me go sie bie i swo ich prio ry te -

tów oraz roz po zna wa nia nas przez in nych lu dzi (Gid dens, 2006).

So cjo lo go wie wy ró ¿ niaj¹ to ¿ sa moœæ spo³eczn¹ i jed no -

stkow¹. Pie r wsza zwi¹zana jest z ce cha mi, któ re przy pi suj¹

nam inni, dru ga oz na cza nasz¹ indy widu a l noœæ i od rê b noœæ.

W psy cho lo gii fi lo zo fii oraz pe da go gi ce to ¿ sa moœæ cz³owie ka

uto ¿ sa mia na jest z po jê ciem „Ja”. Ju¿ w sta ro ¿y t nej Gre cji Ary -

sto te les do ko na³ po dzia³u na to, co w cz³owie ku „cie le s ne” i „du -

cho we”, roz po czy naj¹c wie lo wie ko wy spór do tycz¹cy isto ty lu -

dz kiej umys³owo œci.

Na prze³omie XIX i XX w. do ko na no po dzia³u na „Ja pod -

mio to we”, czy li wyod rê b nio ny pod miot do ko nuj¹cy pro ce su po -

zna nia rze czy wi sto œci oraz „Ja przed mio to we” – tre œci wie dzy

sk³adaj¹ce siê na nasz¹ œwia do moœæ.

„Ja pod mio to we” uwa run ko wa ne jest trze ma ty pa mi do -

œwia d czeñ: fizycz no-ma terial ny mi, spo³ecz ny mi i du cho wy mi.

Pie r wsze (sk³adaj¹ siê na ka te go riê „Ja mate ria l ne go”) do tycz¹

sfe ry cie le s no œci i przy na le¿ -

noœci do in nych lu dzi. Dru gie

– kon ta kty z in ny mi  ludŸmi –

sk³adaj¹ siê na ka te go riê „Ja

spo³ecz ne go”. Na to miast po zo -

sta³e do œwia d cze nia (wy stê -

puj¹ce pod po jê ciem „Ja du cho -

we go”) zwi¹zane s¹ z ce cha mi

i dy spo zy cja mi psy chi cz ny mi.

G.H. Mead (1975), twó r ca in ter akcjo niz mu sym boli cz ne go,

roz sze rzy³ po jê cie „Ja” o ka te go riê sym bo li, jako lu dz kie go spo -

so bu de fi nio wa nia sy tu a cji. Oz na cza to, ¿e zna cze nie oso bo we go 

„Ja” za le ¿y od g³êbo ko œci spo³ecz nych in ter akcji oraz od po zio -

mu tra kto wa nia sie bie jako obie ktu sym boli cz ne go.

To, cze go je ste œmy w sta nie do wie dzieæ siê o so bie

pod czas na sze go ¿y cia za le ¿y od przy jê tej przez nas per -

spe kty wy post rze ga nia in nych. Ta jed na z na cze l nych tez

in ter akcjo niz mu sym boli cz ne go pos³u¿y³a Er vin go wi Gof f ma -

no wi do za pre zen towa nia w po³owie XX w. so cjo logi cz nej te o rii

„tea tra li za cji ¿y cia spo³ecz ne go”. 

Roz wi nê³y siê po tem li cz ne ba da nia em pi ry cz ne i te o rie po -

œwiê co ne po zna w czym i spo³ecz nym aspe ktom „Ja”. Kon cen -

truj¹ siê one wokó³ ta kich za gad nieñ jak: sa mo wie dza, sa mo -

œwia do moœæ, ich wp³yw na za cho wa nia itd.

Przy j mu je siê, ¿e to ¿ sa moœæ cz³owie ka wi¹¿e siê z od gry wa -

ny mi ro la mi spo³ecz ny mi. Role, któ re s¹ uwew nê trz nio ne (zin -

ter riory zowa ne) po sia daj¹ cha ra kter i ce chy to¿ sa mo œ cio we.

Cz³owiek mo¿e two rzyæ ró ¿ ne prze strze nie to¿ sa mo œcio we,

w zwi¹zku z wie lo ma pe³nio ny mi przez sie bie ro la mi, któ re siê

uzu pe³niaj¹ lub wy klu czaj¹. Zja wi sko to jest zwi¹zane z ce cha -

mi stru ktu ral ny mi to ¿ sa mo œci. 

Wy ró ¿ nia my dwa pod sta wo we typy tych cech: zró¿ ni co wa -

nie i in te gra cja. Pie r wszy – to wielo wy mia ro woœæ spon tani cz ne -

go my œle nia o so bie. Dru gi zwi¹zany jest z ja ko œci¹ i jed no rod -

no œci¹ tego my œle nia. 

Przyk³adem zró¿ ni co wa nia (jako ce chy stru ktu ra l nej „Ja”)

jest fun kcjo no wa nie oso by nie przy stoso wa nej spo³ecz nie w ki l -

ku prze ciw sta w nych ro lach. Z jed nej stro ny – po pra wnych, np.

rola do bre go ojca, z dru giej – nie akcep to wa nych spo³ecz nie

– rola prze stê pcy czy de wian ta. 

Z ko lei in te gra cja (jako ce cha stru ktu ra l na „Ja”) prze ja wia

siê nie jedno rod no œci¹ i wzglêdn¹ zgod no œci¹ tre œciow¹ ról ¿y -

cio wych (co pro wa dzi do wy klu cza nia siê nie któ rych ról lub do

ich wspó³ist nie nia).

In te gra cja i zró¿ ni co wa nie (jako ce chy stru ktu ra l ne lu dz -

kie go „Ja”) s¹ od sie bie za le ¿ ne. Od sto p nia wielo aspe kto wo œci

sche ma tu na sze go „Ja” za le ¿y po ziom ujed no li ce nia na sze go wi -

ze run ku pod czas od gry wa nia po szcze gó l nych ról ¿y cio wych.

Wy so ki po ziom zró¿ ni co wa nia ob ra zów w³as nej oso -

by pro wa dzi do utwo rze nia wie lu wyspe cjali zo wa nych

to ¿ sa mo œci. Za pe w niaj¹ one ela sty cz ne przy sto so wa nie

cz³owie ka do wie lu oko li cz no œci i kon te kstów zwi¹za nych

z pe³nie niem okre œlo nych ról spo³ecz nych, a wiêc po zwa laj¹ na

wype³nie nie tych ról po pra wny mi i akce pto wa ny mi spo³ecz nie

tre œcia mi to¿ samo œcio wy mi. Mó wi my wów czas o ja ko œcio wo

pra wid³owym po zio mie przy sto so wa nia spo³ecz ne go cz³owie ka

i o pra wid³owej re a li za cji okre œlo nych ról spo³ecz nych. 

Z ko lei ma³y sto pieñ zró¿ ni co wa nia wi¹¿e siê z nisk¹ ela sty -

cz no œci¹ i wy so kim po zio mem kom pul syw no œci przy stoso wa w -

czej, co pro wa dzi do trud no œci to¿ sa mo œcio wych w wype³nia niu

ról spo³ecz nych. Cz³owiek po sia daj¹cy frag men tary cz ne, o ni -

skim po zio mie zró¿ ni co wa nia

„Ja”, od czu wa brak we wnê trz -

ne go pun ktu od nie sie nia umo -

¿ li wiaj¹cego in te gra l ne i ci¹g³e

po czu cie to ¿ sa mo œci.

M³odzi czê sto prze ¿y wa -

j¹ dy so nans po zna w czy (po -

le gaj¹cy na wy stê puj¹cych

roz bie ¿ no œciach po zna w -

czych), co wywo³uje dys ko m fort psy chi cz ny. Roz bie ¿ no œci 

po zna w cze uwa run ko wa ne s¹ z jed nej stro ny so cja li zacj¹

m³odych lu dzi, a z dru giej po trzeb¹, jak¹ po sia daj¹, wy pró bowy -

wa nia no wych ról, a wiêc w kon se k wen cji wype³nia nia no wy mi

tre œcia mi to¿ samo œcio wy mi tych ról.

Dys ko m fort ten jest re du ko wa ny przez dzia³ania wy cho wa -

w cze, któ re maj¹ na celu zmia nê ele men tów po zna w czych,

wchodz¹cych w sk³ad ich wie dzy. S¹ to: prze ko na nia, uczu cia

wo bec sie bie i in nych, po sta wy. 

Ni ski po ziom zró¿ ni co wa nia ob ra zu w³as nej oso by po wo du je,

¿e pró by re du kcji dys kom fo r tu psy chi cz ne go (po wsta³ego w wy -

ni ku dzia³ania me cha ni z mu dy so nan su po zna w cze go) ogra ni -

czaj¹ siê do ubo gie go re per tu a ru œro d ków umo ¿ li wiaj¹cych re du -

kcjê, a wiêc nie ela sty cz nych spo so bów wype³nia nia po dej mo wa -

nych ról, co z ko lei sku t ku je ich zu bo ¿a³ymi i na ogó³ spo³ecz nie

nie akcep towa ny mi, frag menta rycz ny mi to¿ sa mo œcia mi.

Ta kie ujê cie pro ble mu tra ktu je wy cho wa nie jako pro ces

 formowania to ¿ sa mo œci m³odych osób przez roz wój pro ce sów

 poznawczych. Dziê ki temu zwiê ksza siê zró¿ ni co wa nie ob ra zu

w³as nej oso by, ela sty cz noœæ me cha ni z mów ad ap tuj¹cych do no -
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Wy cho wa nie

Ka ¿ dy po sia da w³asny spo sób kwa lifi ko wa nie in nych lu dzi,
na przyk³ad do ka te go rii osób od nas wa ¿ nie j szych,
m¹drze j szych, bo ga t szych, g³up szych, spo³ecz nie mniej
isto t nych czy prze stê pczych. W ten spo sób, na pie r wszy rzut
oka, kszta³tu je my prze ko na nia o in nych, a na sze na sta wie nie
wywo³uje okre œlo ne dzia³anie.



wych sy tu a cji oraz na stê pu je kre o wa nie ról opa r tych na wyspe -

cjali zo wa nych pa ra me trach to¿ sa mo œcio wych. 

Efe kty dy so nan su po zna w cze go w przy pa d ku wy cho wan -

ków pod da wa nych pro ce so wi wp³ywu peda gogi cz ne go wy ni kaj¹ 

z po trze by za cho wa nia w³as nej inte gra l no œci. Cho dzi tu o in te -

gra l noœæ aksjo lo giczn¹ (mo ra l noœæ) i aspe kty przy stoso wa w czej

adek wa t no œci sy tua cy j nej.

Roz bie ¿ noœæ miê dzy po jê ciem w³as ne go ob ra zu a wiedz¹ na

te mat w³as ne go wa d li we go za cho wa nia jest zde cy do wa nie wiê -

ksza u osób po sia daj¹cych po zy ty w ny ob raz sa me go sie bie (do -

strze gaj¹ ró ¿ nicê miê dzy swo im „Ja” ide a l ne a „Ja” re a l ne). 

W przy pa d ku wy cho wan ków, któ rzy maj¹ z regu³y za ni ¿o ne

i ne ga ty w ne po jê cie „Ja”, ta ró ¿ ni ca bê dzie nie isto t na lub nie bê -

dzie wy stê po wa³a, gdy¿ ich ob raz sa mych sie bie do pu sz cza mo ¿ -

li woœæ wa d li wych za cho wañ, a kon stru o wa ne przez nich pa ra -

me try to ¿ sa mo œci s¹ na ogó³ jed nowy mia ro we i zu bo ¿a³e.

Efe kty dy so nan su po zna w cze go wy stê puj¹ prze de wszy stkim

w sy tu a cjach za gro ¿e nia po trze by post rze ga -

nia sie bie jako oso by kom pe ten t nej, mo ra l nej

i ra cjo na l nej, np. w szko le, gdzie je ste œmy

oce nia ni.

W œro do wi skach tych osób trud no mó wiæ

o wy stê po wa niu efe ktu dy so nan su po zna w -

cze go. Me cha nizm ten po wsta je w mo men cie

prze mie sza nia œro do wisk, gdy oso by nie przy -

stoso wa ne spo³ecz nie wejd¹ w bli ¿ sze re la cje

z oso ba mi po pra w nie zso cjali zowa ny mi.

Cho dzi wiêc o stwo rze nie sy tu a cji, w któ -

rej pod su wa my m³o d zie ¿y wzo ry do na œla do -

wa nia, czy li dzia³ania lu dzi, któ re im po nuj¹

i mog¹ wy wrzeæ po zy ty w ny wp³yw. Sy tu a cjê tê mo ¿e my po rów -

naæ do za le ca nej przez Cza pó wa me to dy wp³ywu oso bi ste go.

Po to, aby me cha nizm wzo ru móg³ za ist nieæ, musz¹ byæ spe³ nio -

ne dwa wa run ki. Pie r wszy zak³ada po trze bê post rze ga nia osi¹ga l -

no œci wzo ru przez wy cho wan ka, dru gi (wy ni kaj¹cy z my œle nia

ana logi cz ne go) po le ga na rzu to wa niu swo je go wi ze run ku na tê

oso bê (re le wan t noœæ) w celu wyci¹gniê cia wnio sków na swój te mat.

W pie r wszym przy pa d ku bê dzie my mie li do czy nie nia ze

wzro stem po zio mu po zy tyw ne go ob ra zu sa me go sie bie i przy p³y -

wem in spi ra cji, w dru gim na to miast – ze wzro stem wp³ywu wzo -

ru na nasz¹ kre o wan¹ to ¿ sa moœæ w pe³nie niu ról spo³ecz nych.

Do po rów nañ spo³ecz nych do cho dzi wiêc wte dy, gdy wy cho -

wa nek ma szan sê do ko ny waæ ana lo gii miê dzy sob¹ a osob¹

znacz¹c¹. Je œli wzór pre zen tu je mo ¿ li wy do osi¹gniê cia przez

wy cho wan ka su kces (nie ko nie cz nie musi to byæ per ce p cja obie -

kty w na), wów czas w wy ni ku in spi ra cji wy cho wa nek mo¿e wy -

ob ra ¿aæ so bie po ten cja l ne „Ja” jako od nosz¹ce su kce sy, a wiêc

sta nie siê ono jed nym z isto t nie j szych pa ra me trów jego kon -

stru o wa nych cech zwi¹za nych z pe³nio ny mi ro la mi.

Przyp³yw in spi ra cji (w wy ni ku od dzia³ywañ wzo ru)

wywo³uje u m³od zie ¿y uru cho mie nie me cha ni z mu wy -

ob ra ¿eñ, po zwa laj¹c uj rzeæ im sie bie w po do bnej roli i w po do -

bnych ko stiu mach to¿ sa mo œcio wych. Pa miê taæ na le ¿y jed nak,

¿e od dzia³ywa nie wzo r ca w pro ce sie wy cho wa nia jest o tyle po -

zy ty w ne, o ile wy cho wa nek ma szan sê do ko naæ po do bnych

osi¹gniêæ, co wzo rzec (mieæ ta kie su bie kty w ne po czu cie).

W prze ciw nym przy pa d ku wy cho wan ko wie mog¹ od czuæ znie -

chê ce nie i po czu cie nie mo cy, ogra ni czaj¹ce mo ¿ li wo œci kre o wa -

nia ich pa ra me trów to¿ sa mo œcio wych.

Jed nym z naj istot nie j szych efe któw wy ni kaj¹cych z kre o wa -

nia no wych cech to ¿ sa mo œci wy cho wan ków jest uru cho mie nie

me cha ni z mu ich ade k wa t nej auto pre zen ta cji, ro zu mia nej jako

me cha nizm kon tro luj¹cy in fo r ma cje na te mat w³as ne go „Ja”.

Auto pre zen ta cja na stê pu je wte dy, gdy cz³owiek sku pia siê

na wra ¿e niu, ja kie wy wie ra na in nych. Wed³ug Schlen ke ra

i Pon ta ri, wy stê pu je ona w sy tu a cjach: 

u wa ¿ny ch, wi¹¿¹cych siê z ocen¹ za chow ania lub po stêp owa -

nia (eg zam in),

u wy zwal aj¹cych do prec yzo wane role spo³ecz ne (uro czystoœæ

ju bil eus zowa), 

u kie dy osoba jest w cen trum uwagi in nych osób (wyk³ad lub

pr zemówienie).

Cz³owiek nie jest zaan ga ¿o wa ny w stra te giczn¹ auto pre -

zen ta cjê w przy pa d ku: za da nia wy ma gaj¹cego od nie go du ¿e go

zaan ga ¿o wa nia (sport, te atr) i du ¿ej eks pre sji emo cjo na l nej

(k³ót nia, wie l ka ra doœæ) oraz dba³oœci o au ten ty cz noœæ dzia³ania 

(wi zy ta u le ka rza), a ta k ¿e w sy tu a cjach „zrytu ali zo wa nych",

np. pod czas ku po wa nia bi le tu auto bu so we go.

 Auto pre zen ta cje m³od zie ¿y maj¹ cza -

sem nie adek wa t ny sy tua cy j nie cha ra -

kter i s¹ ubo gie w tre œci wy ra ¿a nia w³as -

ne go „Ja”. Ich pod sta wo wym wy zna cz ni kiem 

s¹ cele (ukie run ko wa ne przez po trze by i do -

œwia d cze nia so cja liza cyj ne).

Osi¹ga nie ce lów od by wa siê dziê ki skry p -

tom i pla nom. Skry p ty s¹ za wcza su sfo r mu³o -

wa ne, a pla ny do tycz¹ roz wi¹za nia bar dziej

skom pli ko wa nych pro ble mów. Mo ¿ na po wie -

dzieæ, ¿e ich dzia³anie jest po do b ne do dzia³ania

pro gra mu kom pute ro we go, któ ry uru cho mio ny,

ju¿ sa mo ist nie, a wiêc bez udzia³u œwia do mo œci,

re a li zu je za³o¿o ne cele. Mo ¿e my uz naæ, ¿e zwi¹ zek za³o¿o ne go celu

oraz powi¹za ne go z nim skry p tu lub pla nu okre œla my jako d¹¿e nie.

Mo de lo wa nie ce lów, d¹¿eñ, skry p tów i pla nów m³od zie ¿y

w ra mach me tod wy cho wa w czych jest jed nym z za sad ni czych

mo ty wów po dej mo wa nych od dzia³ywañ. Bo wiem kon ta kty miê -

dzy lu dz kie wy ma gaj¹ od lu dzi pod trzy my wa nia i pre zen to wa -

nia wzglêd nie spó j nej to ¿ sa mo œci. 

Na za ko ñ cze nie, przy wo³am w³asn¹ de fi ni cjê to ¿ sa mo -

œci. Jest ona, wed³ug mnie, urze czywi st nio nym dia lo giem

miê dzy aktu a l no œci¹ a po ten cjal no œci¹ na sze go losu. Aktu -

a l noœæ zaœ wy ni ka z wp³ywu przesz³oœci na nasz¹ tera Ÿ nie j szoœæ.

Ta de fi ni cja zak³ada pe da go giczn¹ per spe kty wê wi zji

przysz³oœci m³odych osób pod da wa nych za bie gom wy cho wa w -

czym. Wy ni ka z niej, ¿e mo ¿e my mieæ wp³yw za rów no na aktu a -

l noœæ, jak i po ten cja l noœæ losu wy cho wan ków. 

Kre o wa nie no wej to ¿ sa mo œci m³od zie ¿y (na stê puj¹ce przez

wzo ry oso bo we, zró¿ ni co wa nie i in te gra cjê jej cech stru ktu ra l -

nych) do pro wa dza do pra wid³owe go za ist nie nia „Ja pod mio to -

we go” i „Ja przed mio to we go” wy cho wan ka w pod sta wo wych wy -

mia rach „Ja mate ria l ne go”, „Ja spo³ecz ne go” i „Ja du cho we go”.

Kre o wa nie cech to¿ sa mo œcio wych wy cho wan ków wy ma ga

wie le cier p li wo œci i umie jê t no œci wy cho wa w czych. Wy ma ga te¿

no we go apa ra tu meto dy cz ne go, opa r te go na tre no wa niu no -

wych wi ze run ków pu b li cz nych wy cho wan ków.

Jest to wy cho wy wa nie przez auto pre zen ta cjê. Ta nowa fo r mu³a

od dzia³ywañ wy cho wa w czych otwie ra nie ist niej¹c¹ wcze œ niej per -

spe kty wê po znawcz¹ i re a li za cyjn¹. W ten spo sób zno si my „star¹”

to ¿ sa moœæ, a kre u je my „now¹”. Wy po sa ¿a my m³o d zie¿ w nowe ja -

ko œcio wo role spo³ecz ne, zgod ne z kul tu ro wy mi no r ma mi i wzo ra mi.

prof. Ma rek Ko no pczy ñ ski
„Pe da go gium” Wy ¿sza Szko³a Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej w Wa r sza wie
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Wychowanie



Byæ za miast chcieæ

O me to dach pseu dowy chowa w -

czych, któ re pro wadz¹ na ma no w ce, piê k -

nie pisa³ ks. prof. Ja nusz Ta r no wski. Te

ma no w ce na zwa³ bez dro ¿a mi. Kie dy tam

siê za pê dzi my, po trze bu je my dro go wska -

zów, któ re nas z tych bez dro ¿y wy pro -

wadz¹.

Tre su ra

Id¹c z dzie æ mi do ko œcio³a ma t ka

wk³ada do jed nej kie sze ni p³asz cza cu -

kier ki, a do dru giej roze tkê. Je œli dzie ci

s¹ grze cz ne i modl¹ siê w sku pie niu, po

mszy na gra dza je s³ody cza mi. Je œli

ha³asuj¹ – u¿ywa rozetki.

Ma t ka nie wni ka, czy jest coœ do bre,

czy z³e, nie t³uma czy dla cze go. Za prze wi -

nie nie i z³ama nie usta lo nych (nie przez

dzie c ko) za sad zo sta je ono na ty ch miast

uka ra ne. Tak samo ska r co ne, jak pies,

któ ry ugryz³ w³as ne go pana.

– Wy cho wuj¹c przez tre su rê, tra ktu je -

my in nych jak zwie rzê ta i two rzy my nie -

mo raln¹ at mo s fe rê – twier dzi prof.

Tarnowski.

Admi ni stro wa nie

Wy cho wa w ca – ad mi ni stra tor kon -

tro lu je ja koœæ wy ko na nia za da nia. Ce -

chu je go ch³ód i ofi cja l noœæ. Jego ce lem

nie jest do bro cz³owie ka, ale efekt – opa -

no wa nie za da ne go ma te ria³u. Nie za sta -

na wia siê nad tym, co my œli czy czu je pod -

opie cz ny, chce je dy nie us³yszeæ me l du nek: 

za da nie zo sta³o wy ko na ne.

Tre ning

Ma cha ra kter te ch ni cz ny. Zmie rza do 

uzy ska nia ma ksy ma l nej spra w no œci za

po moc¹ æwi czeñ. Ma wy miar po zy ty w ny,

bo przez tre ning zdo by wa my umie jê t no -

œci. Jed nak sto so wa ny w czy stej po sta ci,

bez wni ka nia w oso bê – od zie ra j¹ z cz³o -

wie cze ñ stwa i tworzy robota.

Mora li zo wa nie

Pod czas œnia da nia, kie dy syn spie szy

siê do szko³y, mama sze pcze mu do ucha

li ta niê pra wid³owe go za cho wa nia siê.

Od dzia³ywu je na nie go per swazj¹ i su ge -

sti¹, nie pod nosz¹c ar gu men ta cji. Nie

pró bu je do trzeæ do syna, nie pyta o to, co

on my œli. Wa ¿ ne jest ty l ko, co ona ma do

po wie dze nia. I to, ¿eby uda³o siê wy per -

swa do waæ i wymusiæ okreœlone po stê po -

wa nie.

Kszta³to wa nie oso bo wo œci

Wy cho wa w ca, któ ry chce kszta³to waæ 

oso bo woœæ, jest po do b ny do ar ty sty, któ ry 

przy po mo cy d³uta od³upu je fra g men ty

ma r mu ru, aby uzy skaæ twarz, tors, d³oñ

pos¹gu. Re a li zu je w³asn¹ wizjê, jest stro -

n¹ czynn¹. Wy cho wa nek zaœ – osob¹

przy j muj¹c¹. Po miê dzy nimi nie ma

wspó³dzia³ania. Czy tak po j mo wa ne

wychowanie mo¿e byæ skuteczne? 

APJ
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Wy cho wa nie

Do bry wy cho wa w ca roz gry wa z wy cho wan kiem 
¿y ciow¹ przy go dê. Nie sta ra siê go zmie niæ,
po pro stu z nim jest. W wy cho wa niu bo wiem
wa ¿ nie j sze od „chcieæ” jest „byæ”.

P
A .tof



Nie da w no minê³o piêæ lat od mo men tu uchwa le nia
usta wy o ku ra to rach s¹do wych. Za zwy czaj ta kie
ro cz ni ce staj¹ siê okazj¹ do pod su mo wañ i ocen.
Obe c nie dla bli sko jed nej czwa r tej ku ra to rów
za wo do wych usta wa jest sta nem za sta nym
i oczy wi stym. Ale je sz cze piêæ lat temu sta tus
ku ra to ra by³, de li ka t nie mówi¹c, s³abo okre œlo ny.

Z
 jed nej stro ny, w myœl ko de ksu ka r -

ne go wyko na w cze go (k.k.w.), ku ra -

tor by³ or ga nem mery to ry cz nym

i au tono mi cz nym s¹du, z dru giej – tkwi³

w zawi³ym uk³ad zie orga niza cy j nym wy -

dzia³u ro dzin ne go lub ka r ne go, jako per -

so na doœæ po dej rza na, bo nie sê dzia i nie

urzêd nik. Od po wie d nio do tej po zy cji w

stru ktu rze orga niza cy j nej s¹du, przed -

sta wia³ siê sta tus fi nan so wy ku ra to rów,

niesa tys fa kcjo nuj¹cy zain tere so wa nych

i ca³ko wi cie nie adek wa t ny do po wa gi za -

dañ, ja kie na nich zo sta³y na³o¿o ne. 

Pocz¹tki

Dro ga ku ra to rów do usta wy roz po -

czê³a siê na pocz¹tku lat 90. Na kon fe -

ren cji To wa rzy stwa Na uko we go Pra wa

Ka r ne go (TNPK) 7 paŸ dzie r ni ka 1991 r.,

w któ rej ucze st ni czy li ku ra to rzy z ca³ej

Pol ski, po raz pie r wszy sfo r mu³owa no

nie mal ko m p letn¹ li stê za gad nieñ, któ re 

po win ny zo staæ pod jê te w celu uno wo -

czeœ nie nia i uspra w nie nia ku ra te li

s¹do wej. 

TNPK opo wie dzia³o siê za uchwa le -

niem kom p le kso wej usta wy o ku ra te li

s¹do wej, w któ rej po win ny zo staæ roz -

wi¹zane nowe za da nia wy ni kaj¹ce

z refo rmo wa ne go pra wa ka r ne go. Ku ra -

to rzy s¹dowi mie li by zo staæ za li cze ni do

pra co w ni ków dzia³al no œci pod sta wo wej

s¹do wni c twa i wy ko ny waæ pra cê o cha -

ra kte rze wychowaw czo-reso cjaliza cyj -

nym wo bec nie le t nich, ma³ole t nich i do -

ros³ych, co po win no zna leŸæ sto so w ny

wy raz w usta wie o ustro ju s¹dów po -

wszech nych. Ku ra te la po win na przyj¹æ

mo del zawo do wo - spo³ecz ny, w mie j s ce

dzia³al no œci o cha ra kte rze urzêd niczo -

-kon tro l nym. Po stu lo wa no ode jœcie od

18 Nr 1 • paŸdziernik 2006 reso cja li za cja

Piêæ lat usta wyPiêæ lat usta wy
o ku ra to rach s¹do wycho ku ra to rach s¹do wych

Okiem ku ra to ra

fot. AP



ku ra te li o cha ra kte rze instytu cjonal -

no-for mal nym i prze j œcie do – wy³¹czo nej 

ze stru ktur wy dzia³owych s¹dów – nie za -

le ¿ nej orga niza cy j nie s³u¿by spo³ecz nej.

Na³o¿e nie no wych za dañ po win no prze -

³o¿yæ siê na wzrost wy na gro dze nia ku ra -

to rów. W usta wie po win ny siê ta k ¿e zna -

leŸæ pod sta wy dla utwo rze nia sa mo -

rz¹du kura to r skie go.1

Za tymi po stu la ta mi posz³y czy ny.

W ma r cu 1992 r. Mi ni ste r stwo Spra wied -

li wo œci pod jê³o de cy zjê o wdro ¿e niu mo -

de lu ku ra te li zawo do wo - spo³ecz nej o cha -

ra kte rze pro fila kty cz no – wy cho wa w czo

– reso cjali zacy j nym. Roz po czê to pie r -

wszy z eta pów re fo r my (eta ty za cja, le gi s -

la cja, zmia na me tod dzia³ania). W dzie -

wiê ciu wy bra nych okrê gach s¹do wych w:

Bia³ym sto ku, By d go sz czy, Go rzo wie Wiel -

ko po l skim, Ko ni nie, P³ocku, Sie d l cach,

S³up sku, To ru niu i we W³oc³awku, nie -

mal dwu kro t nie zwiê kszo no li cz bê eta -

tów ku ra to rów za wo do wych.

Nie ste ty, znacz¹cy wzrost li cz by eta -

tów ku ra to r skich mia³ mie j s ce ty l ko

w 1992 r. W la tach na stê p nych eta ty za cja 

ku ra te li prze bie ga³a mniej spe kta kula r -

nie i nie nad¹¿a³a za dy na mi cz nie ros -

n¹cymi po trze ba mi. Sy tu a cja taka utrzy -

mu je siê do dziœ.

W tym sa mym cza sie w okrê gu S¹du

Okrê go we go w Bia³ym sto ku, Ma ria

Koko rzec ka- Pi ber, ku ra tor wo je wó dz ki

dla do ros³ych, wdro ¿y³a pro gram wpro -

wa dze nia ku ra to ra do jed no stek peni ten -

cja r nych, w celu przy go to wa nia ska za -

nych do ¿y cia na wol no œci, czy li pro gram

ku ra to ra peni ten cjar ne go. Ten tzw. eks -

pe ry ment bia³osto cki, przy nosz¹cy nad -

spo dzie wa nie do bre efe kty, zna laz³ pó Ÿ -

niej wy raz w k.k.w. jako tzw. pro gram

wolnoœciowy. 

Ini cja ty wa Mi ni ste r stwa
Spra wied li wo œci

Pró by legi sla cyj ne go uporz¹dko wa -

nia ku ra te li (II etap re fo r my) po prze dzo -

no pra ca mi nad wy pra co wa niem mo de lu

ku ra te li ro dzin nej i ku ra te li dla do -

ros³ych. W tym celu w Mi ni ste r stwie

Spra wied li wo œci powo³ano w 1995 r. Ze -

spó³ do spraw re fo r my ku ra te li s¹do wej

pod prze wod ni c twem dr Ka ta rzy ny Sa wi -

c kiej, a rok pó Ÿ niej Ko mi sjê do opra co wa -

nia sy ste mu ku ra te li dla do ros³ych pod

prze wod ni c twem prof. An drze ja Ba³an -

dy no wi cza. W sk³ad ze spo³u wes zli: dr

Ire na Bu dre wicz, dr An ge li ka Wê gli ñ -

ska i dr An drzej Wê gli ñ ski. W pra cach

ze spo³u ucze st ni czy li ta k ¿e ku ra to rzy:

Anna Ko r pan ty, Mi ros³awa Ksi¹¿ek, An -

drzej Du ñ ski, An drzej Ma r tu sze wicz,

S³awo mir Kê p ka, Han na Szy f man, sê -

dzio wie ro dzin ni: Halina W³azewicz i dr

Krystyna Gromek oraz przedstawiciele

Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Ma³go -

rza ta  D¹bek i Hanna Zmorzyñska.

Wnio ski z prac Ze spo³u po twier dzaj¹

opi niê TNPK: ko nie cz noœæ profe sjona li -

za cji ku ra te li s¹do wej, udo sko na le nia

me tod pra cy z pod opie cz ny mi w celu

zrea li zo wa nia mo de lu ku ra te li wy cho -

wuj¹cej typu kli ni cz ne go, zor gani zo wa -

nia ku ra to rów w au to no miczn¹ s³u¿bê

w ra mach wy mia ru spra wied li wo œci i po -

twier dze nia tej or ga ni za cji aktem pra -

wnym naj wy ¿szej ran gi2.

Na kon fe ren cji O nowy mo del ku ra te li 

s¹do wej dla nie le t nich, pre zen tuj¹cej

wnio ski z prac ze spo³u, ku ra to rzy wo je -

wó dz cy Ma ria D¹bska i An drzej Du ñ ski

z Lu b li na oraz Anna Ba³azy ze Œwid ni cy,

a ta k ¿e ko mi sja wnio sko wa w sk³ad zie:

Anna Ko r pan ty, An drzej Ma r tu sze wicz

i Ha li na Ta ta r czuk, nie ty l ko oce ni li jako

nie za do wa laj¹cy stan ku ra te li s¹do wej,

ale wska za li pro po zy cje po pra wy tej sy tu -

a cji. Stwier dzi li, ¿e na le ¿y stwo rzyæ wa -

run ki do wy pra co wa nia spó j ne go mo de lu

ku ra te li s¹do wej na pod sta wie kon ce pcji

przed sta wio nych w ra po r cie ze spo³u i ko -

mi sji, podj¹æ pra ce nad ustaw¹ o ku ra to -

rach s¹do wych, powo³aæ Cen trum Do sko -

na le nia Za wo do we go dla Ku ra to rów

w ce lu przy go to wa nia ich do no wych za -

dañ, za pe w niæ œro d ki fi nan so we dla oœro -

d ków ku ra to r skich, gwa ran tuj¹ce pra -

wid³owe fun kcjo no wa nie i re a li za cjê

na³o¿o nych za dañ, sy ste maty cz nie zwiê -

kszaæ ka drê ku ra to rów za wo do wych,

a ich upo sa ¿e nia uczy niæ ade kwa t ny mi

do sto p nia trud no œci i skom pli ko wa nia

ich pra cy oraz do za gro ¿eñ i przy kro œci,

na ja kie s¹ na ra ¿e ni przy jej wy ko ny wa -

niu.

Wysi³ki legi sla cy j ne po dej mo wa ne

pod ko niec lat 90. w Mi ni ste r stwie Spra -

wied li wo œci w celu re a li za cji tych po stu -

la tów nie zna laz³y uz na nia ani w œro do -

wi sku ku ra to r skim, ani wœród uczo nych, 

ani w opi nii S¹du Naj wy ¿sze go. Prof.

Te o dor Szy ma no wski, kon su l tant po -

wo³any przez Mi ni ste r stwo Spra wied li -

wo œci do pra cy przy opra co wa niu roz -

porz¹dze nia w spra wie ku ra to rów s¹do -

wych, na pi sa³: Pro jekt roz porz¹dze nia

sta no wi zle pek przy pa d ko wych prze pi -

sów, na ogó³ za po ¿y czo nych z in nych

aktów pra wnych, któ re nie wype³niaj¹

de le ga cji za wa r tej w art. 176 k.k.w. Prze -

ciw nie, wpro wa dzaj¹ one za mie sza nie

w dzia³al noœæ ku ra to rów… (opi nia z 10

cze r w ca 1998 r.). W po do bnym to nie w li -

sto pa dzie 1998 r. wy po wie dzia³o siê Biu -

ro Orze cz ni c twa S¹du Naj wy ¿ sze go: roz -

wi¹za nia pro po no wa ne w Pro je kcie pro -

wadz¹ do roz bi ja nia jed no li tej i zwa r tej

gru py za wo do wej ku ra to rów s¹do wych,

o wspó l nym sta tu sie i pod sta wo wym za -

da niu, ja kim jest dzia³al noœæ wy cho -

waw czo-reso cjaliza cyj na i pro fila kty cz -

na (…). Za bieg ten nie ty l ko nie ma ¿ad -

ne go uza sad nie nia, ale wo bec po trze by

kon so li da cji dzia³añ zwa l czaj¹cych

prze stê pczoœæ i prze ciw sta wiaj¹cych siê

zja wi skom pato lo gii spo³ecz nej – na le ¿y

uz naæ za szko d li wy spo³ecz nie. (…) Ku -

ra to rzy ro dzin ni, tak wa ¿ ni w wa l ce

z prze stê pczo œci¹ nie le t nich oraz jako

wspie raj¹cy ma³ole t nich z ro dzin pato lo -

gi cz nych czy nie wy do lnych wy cho wa w -

czo, nie zo sta li ob jê ci now¹ re gu lacj¹,

choæ taka po trze ba wy stê pu je.

27 paŸ dzie r ni ka 1999 r. re pre zen tan -

ci Krajo we go Sto wa rzy sze nia Za wo do -

wych Ku ra to rów S¹do wych (KSZKS):

Ma ria Koko rzec ka- Pi ber, An drzej Ma r -

tu sze wicz i An drzej Rze p nie wski przed -

sta wi li Ko mi sji Pra wni czej Cen trum

Legi sla cyj ne go Rz¹du, któ ra za j mo wa³a

siê przed³o¿o nym przez Mi ni ste r stwo

Spra wied li wo œci pro je ktem roz porz¹dze -

nia w spra wie s³u¿by ku ra to r skiej, ne ga -

tywn¹ opi niê prof. Te o do ra Szy ma no -

wskie go i w³asne uwa gi kry ty cz ne. To

osta te cz nie przes¹dzi³o losy roz porz¹dze -

nia: ko mi sja odes³a³a pro jekt do po pra -

wek, sugeruj¹c ministerstwu podjêcie

prac nad projektem ustawy o kuratorach

s¹dowych. 

Ini cja ty wa ku ra to rów

Po nie uda nych pró bach opra co wa nia

roz porz¹dze nia w spra wie or ga ni za cji

s³u¿by ku ra to r skiej, ku ra to rzy po sta no -

wi li wzi¹æ spra wy we w³asne rêce. Na

Nad zwy cza j nym Wa l nym Ze bra niu De le -

ga tów KSZKS pod jê li uchwa³ê o pod jê ciu

prac nad ustaw¹ o ku ra te li s¹do wej

(17.10.1998 r.). Kie dy na stê p nie w pro je -

kcie usta wy Pra wo o ustro ju s¹dów po -

wszech nych za pi sa no, ¿e zasa dy or ga ni -

za cji s³u¿by ku ra to r skiej i wy ko ny wa nia

obo wi¹zków przez ku ra to rów s¹do wych

oraz sta tus ku ra to rów s¹do wych okre œla

od rê b na usta wa (29.06.1999), prace nad

kuratorskim projektem ustawy o ku ra to -

rach nabra³y tempa. 

W okre sie 15–18.07.1999 r. ze spó³ ku -

ra to rów w sk³ad zie: An drzej Rze p nie w -

ski, An drzej Ma r tu sze wicz (pre zes sto -

Nr 1 • paŸdziernik 2006 19reso cja li za cja

Okiem ku ra to ra



wa rzy sze nia), Adam Gu ten berg, Ry szard 

Pru szin ski, Ma g da le na Ja m za - Ka³ka

i Gra ¿y na Mi cha l ska na pi sa³ wstê p ny

pro jekt usta wy o ku ra to rach s¹do wych.

Pro jekt ten by³ je sz cze kil ka kro t nie re -

da go wa ny. Po zy ska no miê dzy in ny mi

opi nie i uwa gi Te o do ra Bu len dy i Ry -

szar da Mu sid ³ow skie go, Biu ra Legi sla -

cyj ne go Se j mu oraz te re no wych od dzia -

³ów KSZKS. W cze r w cu 2000 r. ra d ca

Grze gorz Ko zu b ski i ku ra tor An drzej

Rze p nie wski po pra wi li pro jekt pod

wzglê dem legi sla cy j nym i na da li mu

osta te cz ny kszta³t, w ja kim zo sta³ prze -

ka za ny do se j mo wej Ko mi sji Spra wied li -

wo œci i Praw Cz³owie ka.

21 wrze œ nia 2000 r. w porz¹dku po -

sie dze nia ko mi sji umie sz czo no punkt

o ro z pa trze niu na po sie dze niu 3 paŸ dzie -

r ni ka 2000 r., pro je ktu usta wy o ku ra to -

rach s¹do wych. W tym te¿ dniu ów cze s ny

mi ni ster spra wied li wo œci Lech Ka czy ñ -

ski wyda³ zarz¹dze nie o powo³aniu ze -

spo³u do opra co wa nia pro je ktu usta wy

o ku ra te li s¹do wej. Ze spo³owi prze wod ni -

czy³a Ma³go rza ta Ba ñ ko wska, a w jego

sk³ad wes zli przed sta wi cie le mi ni ste r -

stwa: Wo j ciech Dziu ban, Kry sty na Gro -

mek, Ur szu la Wie czo rek, Ma ciej Bia³ek

oraz ku ra to rzy: Anna Ko r pan ty, Ali na

Kula, Krzy sztof Bun da, Piotr Bu r czyk

i An drzej Rze p nie wski. Efekt prac

zespo³u – projekt ustawy o kurateli

s¹dowej (z 25.01.2001 r.) przekazano ko -

mi sji sejmowej.

W toku da l szych prac nad po³¹czo ny -

mi pro je kta mi po se l skim (ku ra to r skim)

i rz¹do wym, na fo rum se j mo wej Ko mi sji

Spra wied li wo œci i Praw Cz³owie ka i jej

pod ko mi sji, œro do wi sko ku ra to r skie re -

pre zen towa li przed sta wi cie le KSZKS:

An drzej Ma r tu sze wicz, Anna Ko r pan ty

i An drzej Rze p nie wski. Ich udzia³ w pra -

cach ko mi sji w okre sie od je sie ni 2000 r.

do lata 2001 r. mia³ ka pi ta l ne zna cze nie

dla osta te cz ne go kszta³tu ustawy. 

Rów no cze œ nie z pra ca mi legi sla cyj ny -

mi, ku ra to rzy w ca³ej Pol sce pro wa dzi li

w swo ich œro do wi skach lo ka l nych

dzia³al noœæ oœwia tow¹. Do ta r li do wszy -

stkich parla men ta rzy stów i przed sta wi li

im pro ble ma ty kê ku ra te li s¹do wej,

w wie lu przy pa d kach bêd¹c pie r wszym

Ÿród³em in fo r ma cji o jej pro ble mach. Nie

spo sób wy mie niæ tych wszy stkich, któ rzy

w tej dzie dzi nie wy ka zy wa li siê akty w no -

œci¹ i zaan ga ¿o wa niem, tak jak trud no

prze ce niæ ich dzia³ania. Wyj¹tko we

zas³ugi wnie œli zno wu ku ra to rzy okrê go -

wi: Anna Ko r pan ty, Ma ria D¹bska, Anna 

Ba³azy i Te re sa Borucka, którzy wie lo -

kro t nie uczestniczyli w spotkaniach

z pro mi nent ny mi politykami.

Pisz¹c o oso bach, któ re wy war³y

znacz¹cy wp³yw na po wsta nie usta wy

o ku ra to rach, nie mo ¿ na za po mnieæ o po -

s³ach i se na to rach. Wœród nich w szcze gól -

noœci na le ¿y wy mie niæ pos³ów: Mar ka

Mar kie wi cza, Sta nis³awa Iwa ni c kie go,

Grze go rza Ku r czu ka, Je rze go Wie r cho -

wi cza i Ale ksan dra Ben tko wskie go, ale

prze de wszy stkim nie stru dzo nych pro -

tektorów ku ra te li: pos³a An to nie go Szy -

ma ñ skie go oraz se na to ra Zbi g nie wa Ro -

ma sze wskie go. 

Usta wê trze ba do sko na liæ

Usta wa o ku ra to rach s¹do wych jest

wy ra zem ko m pro mi su miê dzy po stu la -

ta mi œro do wi ska kura to r skie go i na uko -

we go, a ów cze s ny mi mo¿ li wo œcia mi pa ñ -

stwa. Nie wszy stkie idee zrea li zo wa no.

Nie uda³o siê wy pra co waæ pod staw dla

cen trum kszta³ce nia ka dry ku ra to r skiej

ani prze pi sów okre œlaj¹cych za da nia ku -

ra to rów ro dzin nych (na po do bie ñ stwo

k.k.w.), ani te¿ na daæ oœro d kom ku ra to r -

skim w³aœci we go sta tu su fi nan so we go.

Uda³o siê jed nak stwo rzyæ usta wê

kon sty tu uj¹c¹ jed no lit¹, pro fe sjo naln¹

s³u¿bê w wy mia rze spra wied li wo œci,

o efe ktyw nie j szym mo de lu ka dro wym

i po¿¹da nym mo de lu me to dy cz nym.

Usta wa okre œli³a spe cy fi cz ny pro fil za -

dañ ku ra to r skich, po zy cjê ku ra to ra

wzglê dem in nych s³u¿b, stru ktu rê or ga -

ni zacyjn¹ s³u¿by oraz spo sób do bo ru

i szko le nia kadr. Ure gu lo wa³a ta k ¿e za -

sa dy odpo wie dzial no œci i po stê po wa nia

dys cyp lina rne go, usta no wi³a pod sta wy

dla dzia³al no œci sa morz¹du kura to r skie -

go i za gwa ran to wa³a ku ra to rom go dzi we

wy na gro dze nie, ade k wa t ne do po wa gi

spe³nia nej roli za wo do wej, odpo wie dzial -

no œci i uci¹¿li wo œci wy ko ny wa nych za -

dañ.

Po rów na nie li cz by po stu la tów nie -

spe³nio nych i tych, któ re usta wa zre a li zo -

wa³a, po zwa la na uz na nie, ¿e uchwa lo na

5 lat temu usta wa o ku ra to rach s¹do -

wych jest nieza prze cza l nym i ogro mnym

su kce sem. Jest to su kces po ko le nia ku ra -

to rów, któ rzy – przez ca³¹ de ka dê prze -

mian ustro jo wych pa ñ stwa – z ogromn¹

de te r mi nacj¹ rea li zo wa li swo je ma rze nia 

o profe sjo na l nej, spra w nej, pra wid³owo

zor gani zo wa nej i me to dy cz nie auto no mi -

cz nej s³u¿ bie ku ra to r skiej. Po nie wa¿

w tych d¹¿e niach byli au ten ty cz ni,

a w ich sta ra niach wi daæ by³o nie ty l ko

chêæ pod nie sie nia za wo do we go pre sti ¿u,

ale prze de wszy stkim tro skê o do bro pod -

opie cz ne go s¹du, a przez to i o do bro wy -

mia ru spra wied li wo œci, po tra fi li zy skaæ

zro zu mie nie w œro do wi sku na uko wym,

wœród po li ty ków, a ta k ¿e w kie row ni c -

twie i wœród przed sta wi cie li re so r tu spra -

wied li wo œci.

Za su kce sem œro do wi ska kura to r -

skie go w d¹¿e niu do zmian sy ste mo wych, 

zwie ñ czo nych uchwa le niem usta wy, stoi

jego spi ri tus mo vens – An drzej Ma r tu sze -

wicz, nie stru dzo ny or ga ni za tor, ne go cja -

tor i pro mo tor wi zji ku ra te li, któ ra zna -

laz³a wy raz w usta wie. Wes pó³ z Ann¹

Ko r pan ty zjed ny wa³ œro do wi sku kura to r -

skie mu sym pa tiê i przy chy l noœæ przed -

sta wi cie li ró ¿ nych gre miów, po czy naj¹c

od sê dziów i kie row ni c twa re so r tu, po -

przez uczonych, polityków, a¿ po s³u¿bê

pomocy spo³ecznej i S³u¿bê Wiêzienn¹.

Na rze teln¹ oce nê tej usta wy przy j -

dzie je sz cze pora. Zo sta³a ona wdro ¿o na

w eks tre ma l nych wa run kach, pla no wa no 

jej za mro ¿e nie na dwa lata, o rok prze su -

niê to re gu la cje p³aco we, li cz ba eta tów

jest nie propo rcjo nal na do sta le rosn¹cych 

za dañ, na dal bra ku je obs³ugi i urz¹dzeñ

biu ro wych, a w czte ro le t nim okre sie jej

obo wi¹zy wa nia czte ro kro t nie pró bo wa no 

j¹ zmie niaæ. Wa run ki te nie mog³y po zo -

staæ bez wp³ywu na fun kcjo no wa nie

s³u¿by kuratorskiej, ale to ju¿ materia³

do osobnych rozwa¿añ. 

Po mi mo nie sprzy jaj¹cych oko li cz no -

œci, s³u¿ba ku ra to r ska krze p nie i sta je siê 

z roku na rok spra w nie j sza. Aby jed nak

ten po ten cja³, któ ry w niej tkwi, móg³ zo -

staæ w pe³ni wy ko rzy sta ny, po trze bu je

¿y cz li we go wspa r cia i po mo cy. Wspa r cia

nie ty l ko eta to we go, sprzê to we go, ale ta -

k ¿e edu kacy j ne go, nauko wo-ba daw cze go, 

a na wet psy cholo gicz ne go i mo ra l ne go

oraz uz na nia osi¹gniêæ s³u¿by ku ra to r -

skiej. Ta kie go wspa r cia i zro zu mie nia dla 

ku ra to r skie go tru du nale¿y ¿yczyæ ku ra -

to rom w piêæ lat po uchwaleniu ustawy

o ku ra to rach s¹dowych.

Ta de usz Je dy nak
za stê pca ku ra to ra okrê go we go

w S¹dzie Okrê go wym w S³up sku
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Za strzyk na zdrow¹ ro dzi nê
W Nie mczech po moc ambu lato ry j na ro dzi nom

maj¹cym pro ble my z wy cho wa niem w³as nych dzie ci
sta no wi wa ¿ ny ele ment po li ty ki spo³ecz nej pa ñ stwa.

P
a ñ stwo udzie la po mo cy ambu lato -

ry j nej dzie ciom i m³od zie ¿y od dzie -

si¹tego roku ¿y cia. Albo przez roz -

wi¹zy wa nie ich pro ble mów ro dzin nych,

albo wspie raj¹c do ra staj¹c¹ m³od zie¿

przy usamo dzie l nia niu siê. 

Ro dzi ce tworz¹ dom

Przy oka zji re form so cja l nych

w Nie mczech w 1997 r. zmie nio no prze pi sy

do tycz¹ce praw dzie ci i m³od zie ¿y. Nowe

(„Kin de r  -und Jugen dhi l fe recht”)

uw z glêd niaj¹ kon ce pcje wy cho wa nia

opa r te na do œwia d cze niach peda go -

gi cz nych i te o riach wspó³cze s nych,

do tycz¹cych roz wo ju psy chi cz ne go

i fi zy cz ne go dzie ci i m³od zie ¿y, ich

po trzeb oraz wp³ywu czyn ni ków

wy ni kaj¹cych z ogó l ne go roz wo ju

spo³ecze ñ stwa. Wszy s cy za j muj¹cy siê

opiek¹ nad dzie æ mi pod kre œlaj¹, ¿e

je dy nie ro dzi na jest w sta nie za spo ko iæ

w pe³ni po trze by dzie cka i wp³ywaæ

po zy ty w nie na jego rozwój.

Na pod sta wie tych prze pi sów mo ¿ li we

sta³o siê zwiê ksze nie po mo cy ro dzi nom

i stwo rze nie im mo ¿ li wo œci za trzy ma nia

dzie cka przy so bie, mimo po wa ¿ nych

trud no œci. Wp³yw na to mia³a rów nie¿

ana li za eko no mi cz na, któ ra wy ka za³a,

¿e ko szty utrzy ma nia dzie ci i m³od zie ¿y

w pla ców kach opiekuñ czo -wy chowa w czych

czy te¿ ta kich, któ re w Pol sce okre œla my

jako reso cjali zacy j ne, s¹ nie wspó³mie r nie 

wiê ksze od obe c nie prze zna cza nych na

wspa r cie ro dzin. Tak jak i w in nych

dzie dzi nach ¿y cia (np. ochro nie zdro wia),

pro fi la kty ka bar dziej siê op³aca.

Szcze gó l ny na cisk po³o¿o no na

mo ¿ li wie wcze s ne przy j œcie z po moc¹

ro dzi nom, uw z glêd niaj¹c wszy stkich jej

cz³on ków, rów nie¿ tych da l szych

(dzia d ko wie, cio cie, wu j ko wie, ku zy ni itd.).

O zna cze niu tej fo r my po mo cy naj le piej 

po wiedz¹ dane sta ty sty cz ne. O ile

w 1992 r. na ten cel prze zna czo no

211,9 mln euro, to w 2003 r. ju¿

1,1 mld euro, co sta no wi wzrost

o 422 proc. Z dru giej stro ny, zna cz nie

zma la³y ko szty utrzy ma nia pla có wek

opiekuñ czo-wy chowa w czych i li cz ba

kie ro wa nych do nich dzie ci i m³od zie ¿y.

Re men hof 

W Re men hof („Wiatr w ple cy”

Reso cja li za cja nr 0/06), po do b nie jak

w in nych oœro d kach dzia³aj¹cych

w oko li cach Ha no we ru, wpro wa dzo no

pra cê am bu la to ryjn¹ jako je den

z isto t nych ele men tów dzia³al no œci.

Na pocz¹tek po sze rzo no za kres

obo wi¹zków dwóch pra co w ni ków peda go -

gi cz nych, zo bo wi¹zuj¹c ich do spra wo wa nia 

opie ki nad m³od zie¿¹ prze by waj¹c¹ poza

pla cówk¹. Sto p nio wo zwiê ksza no za kres

i fo r my po mo cy ro dzi nom wy cho wan ków,

a w 2003 r. utwo rzo no spe cja l ny dzia³,

za j muj¹cy siê wspa r ciem ro dzin.

Obe c nie do po mo cy ambu lato ry j nej

zaan ga ¿o wa nych jest 8 pe da go gów,

któ rzy opie kuj¹ siê ponad 40 ro dzi na mi.

Utwo rzo no te¿ spe cja l ny od dzia³

dla ma³ole t nich ma tek. W przy jê tych

za³o¿e niach po moc ambu lato ry j na

pla no wa na jest na 6 mie siê cy,

ale w pra kty ce czê sto oka zu je siê to

nie wy sta r czaj¹ce i wte dy jest

przed³u¿a na na wet o dwa mie si¹ce.

Pe da go dzy musz¹ umieæ udzie laæ

po rad, od po wia daæ na py ta nia ro dzi ców

do tycz¹ce ró ¿ nych dzie dzin ¿y cia,

po ma gaæ w za³atwia niu spraw urzê do -

wych oraz ukie run ko wy waæ, kie dy

w grê wchodz¹ za gad nie nia pra w ne

czy ko nie cz noœæ te ra pii uza le ¿ nieñ.

Szcze gó l nym wy zwa niem dla

pe da go gów jest udzie la nie po mo cy

cu dzo zie m com, ze wzglê du na ich

men ta l noœæ, od mien noœæ ku l tu row¹

i re li gijn¹. Do tego do chodz¹ pro ble my

z po ro zu mie niem siê, wy ni kaj¹ce

z nie zna jo mo œci jê zy ka nie mie c kie go.

Wa r to pod kre œliæ, ¿e li cz ba mie sz kaj¹cych

w Nie mczech cu dzo zie m ców sta le wzra sta.

Wa ¿ na wspó³pra ca

Pro ble my dzie ci s¹ czê sto wy ni kiem

trud nych sy tu a cji ich ro dzi ców.

Za da niem pe da go gów z Re men hof jest

wp³ywa nie na sto su nek ro dzi ców do

dzie ci po przez wy ja œ nia nie, gdzie tkwi

Ÿród³o trud no œci oraz mo ty wo wa nie ich,

aby po okre sie bez czyn no œci wre sz cie

zo ba czy li swo je dzie c ko na tle pro ble mów 

ro dzi ny. Wa ¿ ne, choæ trud ne, jest

uka zy wa nie ro dzi com per spe ktyw

i mo ¿ li wo œci zmia ny swo jej sy tu a cji

oraz za chê ca nie ich to tego.

Po moc ambu lato ry j na nie przy nie sie

efe któw bez wspó³dzia³ania pla ców ki

i ro dzi ców w osi¹ga niu œci œle okre œlo ne go 

celu. Dla te go pe da go dzy z Re men hof na

bie¿¹co i sy ste maty cz nie (co trzy mie si¹ce)

ana li zuj¹ swoj¹ pra cê pod czas spo t kañ,

w któ rych bior¹ udzia³ oso by zain tere so -

wa ne, m.in. dzie ci wraz z ro dzi ca mi.

Wspó l nie oma wia siê efe kty pra cy,

trud no œci z ni¹ zwi¹zane i mo ¿ li wo œci ich 

roz wi¹za nia. Ro dzi ce sami fo r mu³uj¹

cele, któ re za mie rzaj¹ osi¹gn¹æ.

tekst i zdjê cia Chri stof He j na
kierownik oddzia³u ambulatoryjnego

w Remenhof

t³umaczenie Ewald Jacek Dukaczewski
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             Wi taj, synu!

M
am prze œwia d cze nie gra nicz¹ce

z pe w no œci¹, ¿e w Pol sce reso cja li za cji

ni g dy nie tra kto wa³o siê po wa ¿ nie.

Przy naj mniej w tzw. d³u¿ szej per spe kty wie

cza so wej. Owszem, pok³ada li w niej

(reso cja li za cji, nie per spe kty wie) nad zie je twó r cy 

ko de ksu ka r ne go z 6 cze r w ca 1997 r.

Ten do nios³y wów czas akt pra w ny, zry waj¹cy

z re pre syj no œci¹ okre su Pol ski Lu do wej*,

dziœ na zy wa ny jest po gar d li wie li be ra l nym.

Nies³usz nie, zw³asz cza w œwie t le osta t nich

no we li za cji, przy czym – jak s³yszy my – 

jest to do pie ro owych no we li za cji pocz¹tek. 

Ata ki na ów cze s ne ko dy fi ka cje ka r ne,

bo rów no cze œ nie zo sta³y uchwa lo ne ko de ksy

po stê po wa nia ka r ne go oraz wy ko na w czy,

prze wi dzia³ od razu œp. Lech Fa lan dysz, swe go

cza su pie r wszy pra wnik pre zy den ta Le cha

Wa³êsy. Od jego na zwi ska uku to te r min

f a l a n d y z a c j i pra wa, po nie wa¿ – jak rza d ko

kto – po tra fi³ wy naj dy waæ luki w pra wie

i nie bez pie cz nie zbli ¿aæ siê do gra nic jego

sto so wa nia w „demo kra ty cz nym pañstwie

prawnym” (art. 2 Konstytucji RP

z 2 kwietnia 1997 r.). 

Pod czas wy wia du spy ta³em o to Le cha F.: 

– Prze cie¿ by³o tak, ¿e po gra nicz ni cy

zde j mo wa li ju¿ ka ra bi ny. 

Na co Fa lan dysz: 

– No do brze, ale czy prze kro czy li œmy te gra ni ce?

Mu sia³em mu przy znaæ ra cjê. Nie prze kro czy li.

Roz ma wia li œmy g³ów nie o k.k. i k.p.k., ale jak

gdy by prze wi duj¹c zna cz nie pó Ÿ nie j szy w³asny

akces do „Reso cja li za cji”, za gadn¹³em go i o tê

problematykê. 

– Wiesz co – po wie dzia³ – ja siê na tym tak do

ko ñ ca nie znam, ale cho dzi o to, by ska za ny by³

odt¹d nie przed mio tem, ale pod mio tem

od by wa nia kary. Kon se k wencj¹ ta kie go sta nu

rze czy by³by obo wi¹zek za jê cia siê nim ta k ¿e

wte dy, gdy wy cho dzi na wol noœæ bez bron ny,

bo ¿ona go opu œci³a, bo nie ma gdzie mie sz kaæ,

¿ad nej pra cy, jaki ch ko l wiek perspektyw oprócz

powrotu do celi.

Wte dy aku rat pra co wa³em w Wyda w ni c twie

Zrze sze nia Pra wni ków Pol skich, a Lech

Fa lan dysz pisa³ s³owo wstê p ne do trzech

ko de ksów. Za cy to wa³ m.in. uza sad nie nie

ów cze s nej Ko mi sji ds. Re fo r my Pra wa Ka r ne go,

w któ rym mowa o okre œle niu celu wy ko ny wa nych

kar: „(...) po win no nim byæ umo ¿ li wie nie

ska za nym po wro tu do spo³ecze ñ stwa oraz

pra wid³owe ich fun kcjo no wa nie w spo³ecze ñ stwie, 

co zarazem bêdzie przeciwdzia³aæ powrotowi

do przestêpstwa.”

Idee, po mys³y by³y rów nie szla che t ne,

co nie zisz cza l ne. A to z po wo du trzech bra ków:

pie niê dzy, pie niê dzy i je sz cze raz pie niê dzy.

Syn drom kró t kiej ko³dry oz na cza nie ty l ko

nie do bór œro d ków dla wy cho wa w ców wiê zien nych

z pra wdzi we go zda rze nia, dla ku ra to rów,

ale jed no cze œ nie ko m p letn¹ „im po ten cjê”

w tak isto t nych kwe stiach, jak mo ¿ li woœæ po mo cy

w zdo by ciu pra cy, jakiegoœ miejsca zamieszkania,

ubezpieczenia spo³ecznego.

Po czym ja siê na wet nie dzi wiê, ¿e nowa

w³adza prze sta³a ukry waæ od da w na w niej

ist niej¹c¹ nie wia rê co do sku te cz no œci

przed siê w ziêæ reso cjali zacy j nych. Po dej rze wam

przy oka zji, ¿e prze ra ¿a j¹ nie szczê s ny cz³on

„so cja li za cja” (z so cja li z mem siê ko ja rzy), bez

przed ro stka „re”. Co go r sza, nie brak do wo dów

na in kry mi no wan¹ ¿a³osn¹ sku te cz noœæ, o której

œwiadczy niebagatelna populacja recydywy. 

Obok niej mamy ta k ¿e zja wi sko, któ re

na zwa³bym ro dzinn¹ nie po pra wno œci¹

czy uwa run ko wa niem. W tym mo men cie

przy po mnia³ mi siê do wcip o pe w nej m³odej,

am bi t nej dzien ni ka r ce, któ ra po sta no wi³a na pi saæ 

re po r ta¿ o lu dziach po raz pie r wszy tra fiaj¹cych

do wiê zie nia, prze pra szam, zak³adu ka r ne go.

Znalaz³a bardzo m³odego cz³owieka i pyta go: 

– Kto pana przyj¹³ i ja kie s³owa us³ysza³ pan

po za trza œ niê ciu bra my?

– Jak to kto? – od po wia da m³od zian. – Ta tuœ.

A pie r wsze s³owa brzmia³y: – Wi taj, synu!

Chy ba przy znaj¹ Pa ñ stwo, ¿e, po mi jaj¹c

wa r stwê di da ska liów, to wca le nie musi byæ

dowcip.

Mamy wiêc ko le j ny syn drom: b³êd ne go ko³a.

Z po wo du wia do mych bra ków reso cja li za cja

nie wy da je ta kich owo ców, na ja kie ocze ku je my.

A sko ro nie przy no si, to sce p ty cy nie widz¹

po wo du, by j¹ wzma c niaæ. Nie wpa da j my

jed nak w pa ni kê, bo i parê osób, i parê

in sty tu cji oby wa te l skich spra wy nie od pu sz cza,

mimo krzy wych spo j rzeñ. Mu si my so bie

jed nak zdaæ spra wê, ¿e ta k ¿e i od nas za le ¿y,

czy o reso cja li za cji bê dzie siê wie le mówi³o,

ale nie wie le robi³o, czy bê dzie siê mniej mówi³o,

ale wiê cej robi³o, czy te¿ nie mówi³o nic

– i ty le¿ robi³o. I w re zu l ta cie, albo przys³owiowe

dziecko zostanie w k¹pieli, albo zostanie

wylane wraz z ni¹. 

Piotr Am bro zie wicz

* Po to cz nie o la tach 1945-1989 

mówi siê jako o cza sach PRL.

Tym cza sem Pol ska Rze czpo -

spo li ta Lu do wa po wsta³a do -

pie ro na mocy Kon sty tu cji

z 22 li pca 1952 roku. To ty l ko 

tak dla for ma l no œci.
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Po le ca my

„STRE E TWOR KING. 
TE O RIA
I PRA KTY KA”.
Pra ca pod red.
El ¿ bie ty Bie le c kiej.
Wa r sza wa 2005

W ra mach cy klu

mo no gra fii cza so pi s ma

„Pe da go gi ka spo³ecz na”

(4/2005) uka za³a siê

nie zwy kle wa ¿ na

ksi¹¿ka pod re dakcj¹

dr El ¿ bie ty Bie le c kiej.

Przedstawiono w niej me to dê

pra cy so cja l nej zwan¹

stre e twor kin giem (dos³.: pra ca

na uli cy czy li bez po œred nio

w œro do wi sku za gro ¿o nym)

i pro gra my rea li zo wa ne t¹

me tod¹ oraz ogóln¹

cha ra kte ry stykê wspó³cze s nej

m³od zie ¿y w Pol sce.

Ksi¹¿ka jest zbio rem

pra kty cz nych uwag

skie ro wa nych do obe cnych

i przysz³ych stre e twor ke rów,

wo lon ta riu szy –

koor dy na to rów pro je któw.

Wœród au to rów s¹

pra co w ni cy na uko wi bêd¹cy

jed no cze œ nie pra kty ka mi

(Ja cek Ku rzê pa, El ¿ bie ta

Bie le cka, Ewa Ko z dro wicz),

au to rzy i koor dy na to rzy

pro gra mów (To masz

Szcze pa ñ ski i Piotr

S³upek -O po l ski z Ze spo³u

Og nisk Wy cho wa w czych

im. Ka zi mie rza Li sie c kie go

„Dzia d ka”, Jo an na Wi nia r ska 

i Wo j ciech Ro na to wicz ze

Sto wa rzy sze nia na rzecz

Dzie ci i M³od zie ¿y „Pro gram

Sta cja”), a ta k ¿e pra kty cy

stre e twor ke rzy (Ja cek

Cha r mast, Na ta lia Ma gre ta

i Ale ksan dra Sta ñ czak

z Cen trum Re du kcji Szkód

MONAR, Ka ta rzy na Ka szek

ze Sto wa rzy sze nia Po mo cy

Ro dzi nie DROGA

w Bia³ym sto ku). Wszy s cy

dziel¹ siê swo i mi

do œwia dcze nia mi pra cy

z dzie æ mi wy klu czo ny mi

spo³ecznie.

O do œwia d cze niach

za gra ni cz nych pi sze Da niel

Qu eff z fran cu skie go

sto wa rzy sze nia Gru py

Pe da go gi ki i Ani ma cji

Spo³ecz nej, Anna Kru sze wska 

oma wia pra cê pre wen cyjn¹

w Ho lan dii, a Mo ni ka

Wi nia r ska wspo mi na pra cê

z dzie æ mi uli cy w Peru.

dr Ewa Ko z dro wicz

Recenzja
11-13 paŸ dzie r ni ka

Kon fe ren cja „Przesz³oœæ – Tera Ÿ nie j szoœæ – Przysz³oœæ. X-le cie

Dzia³al no œci Psy cho lo gów Po li cji”.

 Organizatorzy: psy cho lo dzy Ko men dy G³ów nej Po li cji. Rów nie¿

dla przed sta wi cie le in nych s³u¿b mun du ro wych (PSP, MON, SG),

œro do wisk na uko wych, s³u¿by zdro wia.

 Wiê cej in fo r ma cji: tel. 022 60 125 04

13-14 paŸ dzie r ni ka

Ma zo wie c kie Cen trum Szko leñ „Anna” or ga ni zu je szko le nie dla

pra co w ni ków so cja l nych: „Me dia cje i ne go cja cje w roz wi¹zy wa niu

kon fli któw ro dzin nych” w Ra dzi ko wie pod Wa r szaw¹.

 Zg³osze nia: cen trum sz ko len@o2.pl, tel. 692 026 602, 505 284 549 

 17 paŸ dzie r ni ka

Ta r gi Pra cy dla Hu ma ni stów od bêd¹ siê w sie dzi bie Szko³y Wy ¿szej

Psy cho lo gii Spo³ecz nej w Wa r sza wie, w godz. 10.00-16.00.

Orga ni za to rem jest Cen trum Pra cy i Ka rie ry SWPS.

 Wstêp wo l ny dla wszy stkich zain tere so wa nych.

 Wiê cej in fo r ma cji: Sy l wia Ko ci sze wska sko ci sze wska@swps.edu.pl,

tel./fax 022 813 64 42 lub na stro nie in ter ne to wej:

www.ab so l went.swps.pl 

20 paŸ dzie r ni ka (Po znañ), 14 li sto pa da (Gdañsk), 12 grud nia (Ka to wi ce)

„Ba da nie efe kty w no œci po mo cy dla grup szcze gó l ne go ry zy ka –

 Two ja Szan sa Plus” – cykl se mi na riów orga ni zo wa nych przez ASM –

Cen trum Ba dañ i Ana liz Ryn ku.

 Pra co w ni cy Oœro d ków Po mo cy Spo³ecz nej po dziel¹ siê

do œwia dcze nia mi z pra cy z oso ba mi na le¿¹cymi do grup

szcze gó l ne go ry zy ka.

 In fo r ma cje: Ilo na Ma tu siak, tel. 024 355 77 61

 23 paŸ dzie r ni ka

Oœro dek Ku l tu ry „Zie mo wit” w Kie l cach za pra sza m³od zie¿ i do ros³ych do 

udzia³u w wa r szta tach pra cy nad sob¹, opa r tych na psy cho lo gii i fi lo zo fii 

chrze œci ja ñ skiej: „W zgo dzie ze sob¹ czy w zgo dzie na sie bie?”.

 Za jê cia pro wa dzi Ma³go rza ta Ja³ocho, fi lo zof i psy cho tera peu ta.

In fo r ma cje i za pi sy: tel. 041 345 20 63

 17-18 li sto pa da

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem

ministra sprawiedliwoœci i rektora Pomorskiej Akademii Pedagogicznej

w S³upsku: „Wyzwania pedagogiki. Dynamika przestêpczoœci w Polsce

– psychospo³eczne i kulturowe determinanty zjawiska oraz nowatorskie

pr¹dy dzia³añ zaradczych”. Konferencja po³¹czona z seminarium

kó³ naukowych. Szczegó³owe informacje:

 Pawe³ Koz³owski 698 675 025, koz.pawel@gmail.com,

£ukasz Wirkus 602 767 841, wirkus.l@gmail.com. 

Prze ciw agre sji w szko le

 „Budowanie koalicji szko³y, rodziców i poradni przeciw agresji

i przemocy rówieœniczej” – kurs doskonal¹cy, przeznaczony dla

psychologów, pedagogów, nauczycieli, studentów. Zajêcia w siedzibie

Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

w Warszawie przy ul. Polnej 46a oraz w specjalistycznych placówkach

oœwiatowo-wychowawczych na terenie kraju. Mo¿liwe organizowanie

szkoleñ i kursów na zlecenie konkretnej placówki.

 Szczegó³owe informacje na stronie Centrum

 oraz pod nr. tel. 022 825 44 51 – do 53 (w. 112, 104 i 115)

Ka len da rium



Fotoreporta¿

W 1998 r. roz pocz¹³em w Za -

k³ad zie Ka r nym w K³od zku re a li za cjê au -

to rskie go pro je ktu ar ty sty cz no – tera peu -

tycz ne go „Sztu ka dla po ko ju – te atr jako

ka ta li za tor”. Za³o¿y³em wraz ze ska za ny -

mi Te atr Wiê zien ny „Po Dro dze...”.

Od tego cza su minê³o osiem pra co wi -

tych lat. Ska za ni, pod moj¹ opiek¹, stwo -

rzy li czte ry au to rskie przed sta wie nia:

„Tak bar dzo Ciê ko cham...”, „Jam Jest...”,

„Przy ja cie le z Czaro dzie j skie go Lasu – ba j -

ka o po szu ki wa niu tego, co w ¿y ciu naj wa¿ -

nie j sze”, „Ba j ka o zwa rio wa nym œwie cie”.

Wszy stkie by³y in spi ro wa ne roz mo wa mi,

py ta nia mi, ma rze nia mi i do œwia dcze nia mi 

wiê Ÿ niów. Ni g dy nie ko rzy sta li œmy z go to -

wych sce na riu szy. Ska za ni sami pro je kto -

wa li i bu do wa li sce no gra fiê, a do przed sta -

wieñ wy ko na li la l ki te a tra l ne. 

Po nie wa¿ spe kta kle by³y kil ka kro t -

nie wzna wia ne, co w wa run kach wiê zien -

nych oz na cza – two rzo ne ja k by od

 pocz¹tku, to mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e sce -

na riu szy stwo rzy li œmy du¿o wiê cej. Tak

dzia³o siê wte dy, kie dy np. po roku lub

dwóch od pre mie ry zmie nia³ siê sk³ad

gru py. Jed ni wy je ¿ d¿a li do in nych wiê -

zieñ, inni wy cho dzi li na wol noœæ i trze ba

by³o sce na riusz do pa so waæ do no wych

akto rów.

Osta t nio przy goto wa li œmy „Ma k be ta” 

Wil lia ma Sze kspi ra, pierwsz¹ sztu kê

opar t¹ na go to wym sce na riu szu. Do tej

pory na sze przed sta wie nia zo ba czy³o ok.

3,7 tys. osób, g³ów nie m³od zie¿ szko l na,

dzie ci, wiê Ÿ nio wie i ich ro dzi ny.

Te atr i sztu ka s¹ dla ska za nych drog¹ 

i me tod¹ wspo ma gaj¹c¹ pro ces po zna wa -

nia sie bie, swo ich emo cji, w³as ne go spo -

so bu komu ni ko wa nia siê ze sob¹ i in ny mi 

lu dŸ mi, a ta k ¿e ucze nia siê wspó³pra cy,

ua kty w nia nia twó r czych zdo l no œci. Po -

przez spe kta kle roz wi jaj¹ siê i robi¹ coœ

dla in nych. Maj¹ szan sê wy ra ¿e nia tego,

co jest dla nich wa ¿ ne i oka zjê do na -

wi¹za nia dia lo gu z lu dŸ mi zza wiê zien -

nych mu rów.

Prócz bez po œred niej pra cy ze ska za -

ny mi, w ra mach Te a tru Wiê zien ne go „Po

Dro dze...” rea li zu je my te¿ dzia³al noœæ

pro fi la ktyczn¹, edu ka cyjn¹ i ar ty styczn¹

(prze ciw dzia³anie uza le ¿ nie niom, prze -

mo cy w ro dzi nie i prze stê pczo œci), skie ro -

wan¹ do dzie ci i m³od zie ¿y.

tekst i zdjê cia Krzy sztof Pa pis
cer tyfi ko wa ny psy cho tera peu ta

 www.tea tro te ra pia.pl
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