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S?OWO WSTFPNE

Przyjmij ka#dego takim, jakim jest.
Ka#dy ma wady, nawet najlepszy.

Jeste"my tylko lud$mi – nie anio!ami

Cäsar Flaischlen

Zak!ad Poprawczy w Bia!ymstoku w 1997 r. sta! si& instytucj' resocjalizacyj-
no-terapeutyczn' dla ch!opców uzale#nionych od (rodków odurzaj'cych i psycho-
tropowych oraz nosicieli wirusa HIV. Przyj&ta funkcja w systemie zak!adów po-
prawczych oznacza!a wymóg opracowania i stworzenia nie tylko nowego programu 
wychowawczo–terapeutycznego, który !'czy!by prac& stricte resocjalizacyjn' z te-
rapi' uzale#nie", ale tak#e zmian& metod i form pracy w kontek(cie ca!ego zespo!u 
zak!adu. Bior'c pod uwag& fakt, i# trudno by!o odwo!a+ si& do do(wiadcze" innych 
instytucji pracuj'cych z tak specy, cznymi wychowankami w warunkach zamkni&-
tych (nie tylko w Polsce, ale i za granic'), braku stosownych opracowa" w litera-
turze przedmiotu oraz rekomendowanych praktyk, które mog!yby by+ inspiracj', 
pracownicy zostali postawieni przed wyzwaniem stworzenia kompleksowego mo-
delu instytucji, który uwzgl&dnia!by nowe wyzwania zwi'zane z terapi' wychowan-
ków oraz wymogi formalne miejsca, jakim jest Zak!ad Poprawczy w Bia!ymstoku. 
Wyzwanie podj'! ówczesny dyrektor Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku – Ma-
ciej Tomasz Rutkowski, który piastowa! t& funkcj& do grudnia 2017 roku. Istotnym 
za!o#eniem dyrektora by!o to, aby dotychczasowe dzia!ania o charakterze terapeu-
tycznym, psychologicznym resocjalizacyjnym obj&!y szersz' i pog!&bion' pomoc 
i przygotowanie podopiecznych do samodzielnego #ycia.

Funkcjonuj'cy w pocz'tkowym okresie system wychowawczo-terapeutyczny 
zak!adu okre(li!bym jako roz!'czny. Proces resocjalizacji odbywa! si& w grupach 
wychowawczych, natomiast terapia pomoc psychologiczna by!y oddzielnym i nie-
zale#nym dzia!aniem realizowanym przez pedagogów, terapeutów, psychologów 
w zespole diagnostyczno-korekcyjnym i przewa#nie mia!y form& rozmów indywi-
dualnych. 
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Pawe! Niewodowski

Kolejnym wa#nym etapem budowania wspomnianego systemu by!o inspiro-
wanie wychowawców przez dyrektora zak!adu do opracowania „Autorskich pro-
gramów prowadzenia grup wychowawczych”, w których mogliby wykaza+ si& kre-
atywno(ci' oraz pomys!owo(ci' w metodyce pracy prowadzonej przez siebie grupy 
(w tym okresie w grupach pracowa!o po dwóch wychowawców). Warunkiem ak-
ceptacji takiego programu do realizacji by!o uzasadnienie jego za!o#e" programo-
wych oraz ich celowo(ci. Programy autorskie spe!nia!y w tworz'cym si& systemie 
dwojak' rol&. Po pierwsze– wzbogaci!y ró#norodno(+ oferty resocjalizacyjnej w za-
k!adzie, po drugie – zwi&kszy!y poziom zaanga#owania kadry w prac& oraz iden-
ty, kacj& z grup' i wychowankami, z którymi pracowali. W tym okresie powsta! 
równie# programu oceny post&pów wychowanków w procesie terapii i resocjali-
zacji. Poza progresywnym systemem ocen, wprowadzono system poziomów tera-
peutycznych i przywilejów, którego celem by!o wzbudzanie motywacji w ch!opcach 
do podj&cia terapii i w efekcie rozwoju osobistego. Ocena zaanga#owania w pro-
ces post&pów w resocjalizacji i terapii nale#a!a do kompetencji terapeutów i pe-
dagogów z zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego, którzy decydowali o przydziela-
nych poziomach terapeutycznych, od których zale#a!y najwa#niejsze przywileje, 
tj.$– zgoda na korzystanie z przepustek i urlopów. Z perspektywy czasu oceni+ mo#-
na, i#$przyj&ty model skutkowa! wzrostem zaanga#owania wychowanków w terapi& 
z jednoczesnym wzrostem i nasileniem koniunkturalno(ci nieletnich anga#uj'cych 
si& w terapi&. Oczywi(cie poza osobistymi uczuciami kadry zwi'zanymi z poczu-
ciem instrumentalnego traktowania przez ch!opców ca!a sytuacja spowodowa!a re-
G eksj& dotycz'c' poziomu motywacji wychowanków do zmiany destrukcyjnych 
zachowa", ich postawy wobec problemu uzale#nienia, ale tak#e sta!a si& przyczyn-
kiem poszukiwa" alternatywnych rozwi'za" procesu motywacyjnego oraz sk!oni-
!a do profesjonalizowania pracy poprzez wprowadzanie standardów zawodowych, 
czego przyk!adem s' spotkania kliniczne i superwizyjne.

Od roku szkolnego 1998/99 rozpocz&to realizacj& spotka" ca!ego zespo!u dia-
gnostyczno-korekcyjnego w sk!adzie: psycholog kliniczny, psychiatra oraz terapeu-
ci, na których omawiane by!y indywidualne przypadki ch!opców oraz analizowano 
prac& w!asn'. Dyrektor zak!adu – Maciej Tomasz Rutkowski, posi!kuj'c si& prakty-
k' spotka" klinicznych i superwizyjnych zespo!u diagnostyczno–korekcyjnego, za-
proponowa! wychowawcom, aby spróbowali popracowa+ analogicznie jak zespó!, 
by w ramach spotka" (co dwa tygodnie) diagnozowa+ ch!opców, omawia+ bie#'ce 
trudno(ci w pracy z nimi, dzieli+ si& spostrze#eniami i w'tpliwo(ciami. Sam pomys! 
okaza! si& strza!em w dziesi'tk&, co nie oznacza, #e od razu uda!o si& zbudowa+ 
otwarto(+ i zaufanie. Podczas analiz i omawiania problemów, w tym podopiecz-
nych, pojawia! si& l&k oraz obawa przed ocen' innych, zw!aszcza kierownictwa. 
Spotkania stawa!y si& tak#e cz&sto polem do rywalizacji z kolegami i kole#anka-
mi. By! to naturalny proces w trakcie budowania profesjonalnego zespo!u, zw!asz-
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cza przy tak dynamicznie zmieniaj'cych si& metodach pracy i ludzi, którzy d'#' do 
stworzenia teamu. Niemniej jednak by! to moment, który zmieni! kierunek pra-
cy zespo!owej w zak!adzie i wp!yn'! na profesjonalizacj& kadry wychowawczej oraz 
doskonalenie kompetencji w zakresie psychopro, laktyki, terapii uzale#nie", psy-
choterapii i psychologii. 

W Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku zatrudniony zosta!em w 2000 roku 
i osobi(cie bra!em udzia! w tym procesie, pe!ni'c funkcj& wychowawcy grupy. 
Pierwsze wra#enia, które mi towarzyszy!y w pracy zespo!owej, to przede wszystkim 
przestrze" i poczucie wp!ywu na realizacj& autonomicznych pomys!ów. Z drugiej 
strony widzia!em kadr&, która jest zaanga#owana w swoj' prac& oraz identy, kuje 
si& z tym, co robi. Czu!em tak#e wsparcie i mo#liwo(+ rozwoju, która przek!ada!a 
si& na moje zaanga#owanie w prac& z ch!opcami. 

Tak jak wspomnia!em wcze(niej, wa#nym elementem profesjonalizacji zespo-
!u, podniesienia jako(ci pracy i poczucia wspólnego celu by! udzia! w szkoleniach.
Wszyscy pracownicy szkolili si& g!ównie w Towarzystwie Psychopro, laktycznym 
prowadzonym przez Marka Lici"skiego w Warszawie. Zaj&cia prowadzone by!y 
w formie cyklu treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych. Oprócz 
szkole" standardem by!a sta!a superwizja pracowników prowadzona raz w miesi'-
cu przez Marka Lici"skiego i Ann& Orzechowsk'. Do grupy superwizyjnej zapro-
szeni zostali absolwenci lub aktualni uczestnicy Studium orz uczestnicy z pokrew-
nej Szko!y Psychoterapii Gestalt, która w formie do(wiadczeniowych warsztatów 
i wyk!adów kompleksowo przygotowywa!a uczestników do wykonywania zawodu 
psychoterapeuty.

Rozwój kadry w zbli#onych nurtach psychoterapeutycznych mia! na celu ujed-
nolicenie standardów zawodowych oraz lepsze porozumienie mi&dzy sob', zw!asz-
cza poruszaj'c si& w terminologii diagnostycznej, terapeutycznej, wychowawczej – 
pomimo ró#nic komunikowali(my si& podobnym j&zykiem. 

W tym okresie zespó! nabiera! kszta!tu – roz!'czno(+ resocjalizacji, wychowa-
nia i terapii zacz&!a przybiera+ form& integraln' i zauwa#alna by!a przede wszystkim 
w autorskich programach, które pierwotnie mia!y jedynie charakter resocjalizacyj-
ny. W historii budowania systemu resocjalizacyjno-terapeutycznego w Zak!adzie 
Poprawczym w Bia!ymstoku by!o to fundamentem tworzenia ma!ych zespo!ów in-
terdyscyplinarnych bazuj'cych na zró#nicowaniu kadry pod k'tem cech osobo-
wych, wykszta!cenia, kompetencji zawodowych, posiadanych kwali, kacji (np.$wy-
chowawca posiadaj'cy tak#e kwali, kacje psychoterapeuty, pedagoga, specjalisty 
uzale#nie", socjoterapeuty, psychologa, pro, laktyka uzale#nie" itp.). Oznacza!o to, 
#e$role terapeuty zosta!y podzielone na dwa sposoby, tj. pracy w zespole diagno-
styczno–korekcyjnym i w grupie resocjalizacyjno-terapeutycznej, metod' nie tylko 
indywidualn', ale te# grupow'. Inspiracj' do takiej pracy by! SYNANON oraz me-
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tody i formy pracy o(rodków terapii uzale#nie" typu MONAR, które ju# funkcjo-
nowa!y z powodzeniem w Polsce. Sposoby pracy tych o(rodków zosta!y przeformu-
!owane stosownie do wymogów miejsca, jakim jest Zak!ad Poprawczy i w efekcie 
powsta!a pilota#owa grupa, która pracowa!a g!ównie metod' spo!eczno(ci tera-
peutycznej – grupa „WILLA”. Grupa ta, z perspektywy czasu, by!a pierwowzorem 
dzisiejszego HOSTELU, który mie(ci si& na terenie zak!adu i odzwierciedla!a ca!o-
kszta!t pracy ówczesnych MONARÓW nie tylko w kontek(cie pracy opartej na me-
todzie spo!eczno(ci terapeutycznej, ale tak#e pod k'tem treningów zadaniowych, 
treningów samoobs!ugi (samodzielne przyrz'dzanie posi!ków, pranie itp.), nauki 
komunikacji, rozwijania relacji interpersonalnych, treningu spo!ecznego, w!'cznie 
z podj&ciem pracy zawodowej i usamodzielnieniem w (rodowisku otwartym. Spo-
sób pracy w tej grupie spowodowa! jeszcze jeden istotny skutek – prac& kadry opar-
tej na partnerstwie i w efekcie na wi&zi relacyjnej z ch!opcami. 

Grupa WILLOWA szybko sta!a si& inspiracj' dla ca!ego zak!adu. Z jednej stro-
ny oprócz poszerzania kompetencji z zakresu psychoterapii, terapii uzale#nie", psy-
chologii, zacz&li(my intensywniej przygl'da+ si& o(rodkom terapii uzale#nie" i ich 
sposobom pracy. JeHdzili(my do zaprzyjaHnionych o(rodków terapii uzale#nie" 
i okresowo uczestnicz'c w spo!eczno(ciach terapeutycznych oraz codziennym #y-
ciu pacjentów tych instytucji, zacz&li(my rozumie+ lepiej ich specy, k& i mo#liwo(ci, 
które z dzia!a" tam podejmowanych sprawdz' si& w zak!adzie, które nie, a które na-
le#a!oby zmieni+. Wszystkie zebrane do(wiadczenia zacz&li(my ponownie przefor-
mu!owywa+. Maj'c ju# wypracowane standardy w WILLI, stopniowo wprowadzali-
(my je do grup internatowych. Wszystkie programy resocjalizacyjno–terapeutyczne 
zacz&!y przybiera+ taki w!a(nie charakter pracy opartej na etapowo(ci, zindywidu-
alizowanych oddzia!ywaniach, pracy indywidualnej !'czonej z prac' grupow', sa-
morz'dno(ci', opisywan' wy#ej sfer' treningowo – zadaniow'. Mile tak#e wspo-
minam i uwa#am za dobr' praktyk& wspólne wyjazdy z ch!opakami na pierwsz' 
przepustk& do domu rodzinnego lub opiekunów prawnych. By!a to mo#liwo(+ po-
rozmawiania z rodzicami ch!opców, nawi'zania wspó!pracy, zebrania materia!ów 
do pog!&bionej diagnozy na podstawie bada" terenowych. Praktyka pokaza!a, #e 
ka#da ze stron by!a z tego dzia!ania zadowolona. Rodzice widzieli nasze zaanga-
#owanie i czuli, #e ich dzieci maj' w!a(ciw' opiek&. Cz&sto po takiej wizycie utrzy-
mywali z nami sta!y kontakt i dzi&ki czemu mogli(my wypracowa+ wspólny front 
w pracy wychowawczej. Starali(my si& wymienia+ z nimi informacjami na bie#'co. 
Dla rodziców by!o to poczucie realnego uczestniczenia w ich stawaniu na nogi ich 
dzieci. Ch!opcy tak#e nabierali wi&kszego zaufania do nas, które powodowa!o, i# 
ta relacja doros!y – dziecko stawa!a si& coraz bardziej intensywna. Obecnie, nieste-
ty, ta praktyka zosta!a odgórnie sformalizowana i w du#ej mierze wszelkie kontakty 
odbywaj' si& za po(rednictwem kuratorów s'dowych.
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Bardzo wa#nym czynnikiem w tworzeniu opisywanego systemu by!a szczegó-
!owa analiza porównawcza specy, ki wychowanków zak!adu oraz pacjentów o(rod-
ków terapii uzale#nie". Zasadnicza ró#nica polega!a w motywacji i dobrowolno-
(ci podj&cia terapii. W o(rodku pacjent niezmotywowany móg! w ka#dej chwili go 
opu(ci+. W zak!adzie takiej mo#liwo(ci ch!opcy nie mieli i nie maj'. Ponadto te-
rapia jest dobrowolna – w zak!adzie ch!opcy s' z przymusu, ich motywacja do le-
czenia jest chwiejna lub brak jej ca!kowicie, w efekcie przyjmowali postaw& biern'. 
Kolejna istotna ró#nica polega!a na poziomie do(wiadcze". Nasi wychowankowie 
wypadali z wszystkich systemów terapeutycznych, leczniczych, opieku"czo-wycho-
wawczych, resocjalizacyjnych i w ich przekonaniu nie do(wiadczyli jeszcze znacz'-
cych konsekwencji za#ywania (rodków psychoaktywnych czy nadu#ywania alko-
holu. To oczywi(cie jednoznacznie pokazuje, z jak wysokim poziomem oporu z ich 
strony mieli(my wówczas do czynienia. Konkluzja by!a oczywista – praca z ch!op-
cami ma i musi mie+ w pierwszej kolejno(ci wymiar motywacyjny. Oznacza to, #e 
system musi by+ holistyczny, uwzgl&dniaj'cy adaptacj& (która zawiera!a w sobie ele-
menty rehabilitacji poznawczej, pomoc socjaln', opiek& prozdrowotn'), motywa-
cj&, terapi& w!a(ciw', resocjalizacj& i , nalnie reintegracj& spo!eczn'.

W ten sposób narodzi! si& pomys! powo!ania grupy wst&pnej – adaptacyjnej 
dla ch!opców nowo przyby!ych do zak!adu. To struktura, która powinna by+ po-
wo!ana do #ycia jako pierwsza grupa przy tworzeniu systemu. Jej specy, k& mo#-
na okre(li+ jednym s!owem – nowicjat. Jej zadaniem by!o przede wszystkim stwo-
rzenie bezpiecznej adaptacji do realiów placówki, zapoznanie si& ch!opców z ofert' 
zak!adu, zadbanie o ich stan zdrowia, warunki socjalno–bytowe, prawne oraz zbu-
dowanie wspólnie z nimi wst&pnej motywacji poprzez wskazanie mo#liwej do uzy-
skania perspektywy rozwojowej w zak!adzie. 

Równolegle do grupy wst&pnej funkcjonowa!a grupa readaptacyjna zwana 
okresowo grup' remotywacyjn'. Pierwotna jej wersja mia!a charakter represyjny, 
izolacyjny i w percepcji ch!opaków by!a odbierana jako grupa karna. Z czasem sta-
!a si& nieod!'cznym elementem systemu. W perspektywie czasu z represji i izolacji 
ewoluowa!a do formy wyspecjalizowanej grupy terapeutycznej, której zadaniem nie 
jest ju# (jak pierwotnie zak!adano) karanie, lecz dzia!anie o charakterze interwen-
cyjnym w sytuacjach do(wiadczanego przez podopiecznego kryzysu (rozpozna+ 
problem, rozwi'za+ problem, uzyska+ motywacj& do dalszej pracy nad sob'). Ozna-
cza!o to, #e ch!opcy do tej grupy nie tra, ' za kar&, tylko w celu uzyskania pomocy 
przy rozwi'zaniu problemu (brak stabilno(ci emocjonalnej, niekontrolowanie agre-
sji i zachowania autoagresywne, utrata motywacji, nawroty uzale#nieniowe, wypad-
ni&cia z programów resocjalizacyjno-terapeutycznych, niepowroty z przepustek 
i urlopów, z!amanie abstynencji od (rodków zmieniaj'cych (wiadomo(+). Co cie-
kawe, sama nazwa grupy – readaptacyjna – pozosta!a do dzi( chyba bardziej z przy-
zwyczajenia, natomiast jej charakter obecnie ma wymiar wieloaspektowy. Grupa ta 



16

Pawe! Niewodowski

poza opisan' funkcj' oferuje szeroki wachlarz odzia!ywa" przy (cis!ej wspó!pra-
cy z zespo!em diagnostyczno-korekcyjnym. W jej ramach prowadzi si& zindywi-
dualizowane programy krótko- i d!ugoterminowe dla ch!opców, którzy z przyczyn 
obiektywnych nie korzystaj' z oferty grup resocjalizacyjno–terapeutycznych. Sam 
poziom poczucia bezpiecze"stwa ch!opców w tej grupie jest bardzo wysoki. Zmia-
n' jej funkcjonowania jest chocia#by fakt, #e w pierwotnej wersji grupy readapta-
cyjnej to wy!'cznie kadra relegowa!a ch!opców do wspomnianej grupy. Obecnie 
cz&sto si& zdarza, #e to ch!opcy, którzy s' niezadowoleni (niekoniecznie zasadnie) 
„bez wzgl&du, czy adekwatnie, czy nie”, informuj', #e odchodz' do grupy readapta-
cyjnej. W ten sposób zwracaj' uwag& na funkcjonowanie kadry b'dH innych cz!on-
ków grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej lub te# chc' w innej przestrzeni rozwi'-
za+ wyst&puj'cy kryzys. 

Innym wa#nym aspektem, który stanowi uzupe!nienie oddzia!ywa" resocjali-
zacyjnych, jest szko!a i warsztaty szkolne, gdzie oprócz edukacji i zdobywania na-
uki zawodu powstawa!y tak#e specy, czne relacje mi&dzy pracownikami a ch!opca-
mi. Wychowankowie, pomimo braku motywacji do nauki, mogli przekona+ si&, #e 
je(li si& zaanga#uj', to mog' do(wiadcza+ pozytywnych efektów swojej pracy. Cier-
pliwo(+ oraz szukanie alternatywnych sposobów nauczania przez nauczycieli uzu-
pe!nia!y dzia!ania podj&te przez wychowanków w grupach macierzystych. Kolej-
nym wa#nym elementem systemu jest biblioteka zak!adu, która oprócz pe!nienia 
tradycyjnej funkcji jest przystani', gdzie stale kwitnie #ycie kulturalno–o(wiatowe. 
Ch!opcy poznaj' nowinki technologiczne, korzystaj' z komputerów, tabletów, ko-
munikuj' si& ze (wiatem, maj'c poczucie, #e nie s' marginalizowani i przynale#' do 
spo!eczno(ci. Nale#y zwróci+ tak#e uwag&, #e szko!a i warsztaty szkolne jako pod-
system placówki odgrywa bardzo wa#n' rol& w procesie reintegracji spo!ecznej wy-
chowanków, prowadz'c wolontariaty, integruj'c ch!opców ze (rodowiskiem lokal-
nym oraz buduj'c ich poczucie warto(ci poprzez dzia!ania charytatywne na rzecz 
innych osób i instytucji, projekty ekologiczne itp.

Kolejnym innowacyjnym projektem by!o uruchomienie autorskiej formy 
wspierania edukacji ch!opców, jak' jest grupa „A”, przeznaczonej pierwotnie dla 
osób, które uko"czy!y szko!& bran#ow'. Program tej grupy ewoluowa! i obecnie do 
tej grupy mo#e ucz&szcza+ ka#dy wychowanek, który uko"czy! 18. rok #ycia i nie 
jest zainteresowany nauk'. Grupa ta zapewnia szereg zaj&+ dla ch!opców, by mogli 
konstruktywnie sp&dzi+ czas. Ponadto podopieczni w tym czasie wykonuj' prace 
gospodarcze na terenie zak!adu lub prace zarobkowe poza zak!adem, realizuj' kur-
sy zawodowe, uczestnicz' w zaj&ciach prowadzonych przez zespó! diagnostyczno–
korekcyjny, realizuj' swoje pasje, bior' udzia! w wolontariatach.

B&d'c dyrektorem Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku (od 2017 roku) i ana-
lizuj'c wypracowany na przestrzeni lat system Zak!adu, stwierdzam, #e jest on kom-
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plementarny. Dotyczy to zarówno skali mikro (model indywidualnej pracy z wy-
chowankiem, realizowane w instytucji programy i aktywno(ci) oraz makro (spójna 
struktura podsystemów placówki: grup, hostelu, edukacji w szkole i na warsztatach 
szkolnych). Istot' spójnego systemu w zak!adzie jest to, #e ca!y proces resocjaliza-
cji i terapii wychowanków jest dzia!aniem planowanym i adresowanym, stanowi'c 
ustrukturyzowan' perspektyw& rozwojow' nieletniemu, która ko"czy si& usamo-
dzielnieniem w (rodowisku otwartym. Wa#ne jest te# to, #e ka#dy podsystem pe!ni 
okre(lon' funkcj& i ma za zadanie jak najlepiej przygotowa+ ch!opców do kolejne-
go etapu rozwojowego, który oferuje placówka, np. grupa adaptacyjna – uzyskanie 
podstawowego poczucia bezpiecze"stwa przez nieletniego, adaptacja do warunków 
zak!adu, zapoznanie z ofert' zak!adu, uzyskanie wst&pnej motywacji do podj&cia 
odpowiedzialno(ci za swój rozwój osobisty – przej(cie do grupy resocjalizacyjno– 
terapeutycznej itd., a# do uzyskania samodzielno(ci #yciowej poza zak!adem. Istot-
ne jest te# to, o czym pisa!em na wst&pie, a mianowicie, #e ch!opcy mog' nie tylko 
bra+ wspó!odpowiedzialno(+ za swój pobyt, ale i mie+ realny wp!yw na zdobywa-
ne umiej&tno(ci przydatne w #yciu, jak np. samodzielne przygotowywanie wszyst-
kich posi!ków, robienie zaopatrzenia grupowego, pe!nienie funkcji grupowych, go-
spodarowanie funduszami grupowymi, przygotowywanie jad!ospisów, uczenie 
si& poruszania po instytucjach i rynku pracy, samodzielne korzystanie z banków 
i s!u#by zdrowia w (rodowisku otwartym itp. Zada" treningowych móg!bym wyli-
cza+ w niesko"czono(+. Natomiast temu s!u#y w!a(nie opisana wy#ej etapowo(+ – 
wspieraniu rozwoju osobistego. 

Pewien zarys tych dzia!a" b&dzie opisany szerzej w cz&(ci badawczej. Podob-
nie jest z zespo!em wychowawców, terapeutów i diagnostów w dos!ownym tego 
s!owa znaczeniu, czyli uda!o nam si& zbudowa+ team, który pracuje wg wypraco-
wanych standardów pracy. Aby to uzasadni+, pragn& zwróci+ uwag&, #e wszystkie 
grupy pracuj' w systemie liderskim. Ma!y zespó! (kadra wychowawczo–terapeu-
tyczna poszczególnych grup) sk!ada si& z trzech wychowawców i pedagoga. Rol' 
lidera jest zarz'dzanie oraz czuwanie nad realizacj' programów, które ewaluowa-
ne s' dwa razy w roku podczas spotka" du#ego zespo!u (stanowi go ca!a kadra in-
ternatu). Du#y zespó! spotyka si& co dwa tygodnie – internat i szko!a z warsztatami 
osobno. Ponadto raz w miesi'cu odbywa si& superwizja dla pracowników pedago-
gicznych. Jest ona podzielona na zespo!y – internat, szko!a i warsztaty szkolne, ka-
dra kierownicza. Jest to standard, który zosta! opracowany dzi&ki zaanga#owaniu 
kadry i jej d'#eniu do wypracowania spójnych i transparentnych form oraz metod 
pracy z ch!opcami. 

Pomimo izolacyjnego konstruktu, jakim niew'tpliwe jest zak!ad poprawczy, 
idea, która nam przy(wieca, polega g!ównie na jego minimalizacji w do(wiadcze-
niach i (wiadomo(ci nieletnich. Staramy si&, aby ch!opcy, którzy do nas tra, aj', 
do(wiadczali przede wszystkim przyjaznych warunków relacyjno–bytowych oraz 
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tego, jakie maj' faktyczne perspektywy rozwojowe, jaki maj' realny wp!yw na swój 
pobyt w zak!adzie w kontek(cie jako(ci sp&dzonego w nim czasu. Wa#ne jest, aby 
przekonali si&, #e odosobnienie, kraty w oknach wysokie mury nie de, niuj' stereo-
typowo zak!adu. 

Obecnie nad tym pracujemy, aby ofert& zak!adu i jego przyjazn' atmosfer& roz-
wija+. W najbli#szej perspektywie uko"czymy ca!o(ciowy remont hostelu, w!'cza-
j'c w to wymian& wyposa#enia, planowane jest otwarcie tzw. „salonu fryzjerskiego”, 
w którym ch!opcy b&d' mogli korzysta+ z us!ug zawodowego fryzjera, przygotowy-
wane s' nowe pomieszczenia dla zespo!u diagnostyczno–korekcyjnego, gdzie b&-
dzie znajdowa! si& ca!y kompleks s!u#'cy prowadzeniu tradycyjnej pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, terapii indywidualnej i grupowej, jak i tym nowoczesnym, 
zwi'zanych z nowinkami technologicznymi. Planowane jest stopniowe wdro#enie 
technologii VR w edukacji i terapii oraz zaadaptowanie pomieszczenia i urz'dzenie 
go w taki sposób, aby spe!nia!o funkcj& „pokoju odreagowania negatywnych emo-
cji”. W zwi'zku z tym, i# bardzo cz&sto ch!opcy, którzy tra, aj' do naszej placów-
ki, borykaj' si& z problemami zdrowotnymi wymagaj'cymi rehabilitacji, planowa-
ne jest stworzenie w pomieszczeniach s!u#by zdrowia pokoju do rehabilitacji, tak 
by wychowankowie pod okiem specjalisty mogli ju# na etapie adaptacyjnym zadba+ 
o swoje zdrowie. Wierz& i jestem g!&boko przekonany, #e$zak!ad poprawczy mo#e 
by+ miejscem, gdzie m!ody cz!owiek nie tylko do(wiadczy odosobnienia, ale i mo#-
liwo(ci rozwoju osobistego, którego g!ównym celem jest readaptacja spo!eczna.

Na koniec chcia!bym serdecznie podzi&kowa+ wszystkim studentom bior'cym 
udzia! w przedmiotowych badaniach za zaanga#owanie w projekt mimo trudno(ci 
i ogranicze" wynikaj'cych z czasu pandemii, patronom merytorycznym projektu 
badawczego – Krzysztofowi Sawickiemu z Wydzia!u Nauk o Edukacji Uniwersyte-
tu w Bia!ymstoku oraz Urszuli Markowskiej-Manista z Wydzia!u Pedagogiczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego, wszystkim pracownikom Zak!adu za otwarto(+ 
i ch&+ dzielenia si& do(wiadczeniami zawodowymi, wychowankom Zak!adu, którzy 
tak#e ch&tnie dzielili si& swoj' perspektyw'. 

Chcia!bym równie# podzi&kowa+ by!emu dyrektorowi Zak!adu Poprawczego 
w Bia!ymstoku Maciejowi Tomaszowi Rutkowskiemu za stworzenie warunków do 
rozwoju zawodowego i inspirowanie do twórczej, autonomicznej pracy zespo!owej 
oraz Markowi Lici"skiemu i Annie Orzechowskiej za wsparcie i mentoring przy 
tworzeniu systemu resocjalizacyjno-terapeutycznego w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku.

Dyrektor Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku – Pawe! Niewodowski
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Rozdzia! 1

BADANIA TERENOWE W ZAK?ADZIE POPRAWCZYM

1. Wprowadzenie 
Terapeutyczny zak!ad poprawczy to szczególna instytucja w polskim systemie 

resocjalizacji, która zosta!a powo!ana do #ycia w 1997 roku w Bia!ymstoku jako od-
powiedH na narastaj'cy problem nieletnich dopuszczaj'cych si& czynów karalnych, 
dodatkowo uzale#nionych od substancji psychoaktywnych. Z!o#ono(+ problemu 
sprawia, #e resocjalizacyjny system placówki zosta! dodatkowo wzmocniony struk-
tur' planowych dzia!a" terapeutycznych w wymiarze indywidualnym i grupowym 
maj'cych na celu minimalizacj& problemu nieprzystosowania spo!ecznego. 

Celem przybli#enia jego specy, ki w niniejszym rozdziale zaprezentowano 
g!ówne czynniki kszta!tuj'ce status nieprzystosowania spo!ecznego oraz opisane 
w literaturze przedmiotu za!o#enia resocjalizacji nieletnich uzale#nionych od sub-
stancji psychoaktywnych i dopuszczaj'cych si& czynów karalnych. W dalszej cz&(ci 
dokonano ogólnej charakterystyki Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku, opisuj'c 
jego struktur& i system resocjalizacji nieletnich. Obie kwestie – nieletni z proble-
mem uzale#nienia i za!o#enia oraz implementacja terapeutycznego modelu reso-
cjalizacji stanowi' t!o do opisu projektu badawczego, którego zwie"czeniem jest 
niniejsza ksi'#ka. Celem projektu by!o w!'czenie studentów pedagogiki resocjali-
zacyjnej do realizacji terenowych bada" jako(ciowych umo#liwiaj'cych dokona-
nie opisu i analizy systemu oddzia!ywa" Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku. 
W toku kilkumiesi&cznych przygotowa" oraz zespo!owych prac badawczych w te-
renie zgromadzili oni materia!, który opracowali w formie kilku wieloautorskich 
rozdzia!ów ukazuj'cych drog&, jak' przechodzi nieletni od momentu przyj&cia do 
placówki do chwili jej opuszczenia po zako"czeniu realizacji oddzia!ywa" resocja-
lizacyjno-terapeutycznych. 
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2. Czyny karalne i uzale&nienie jako z"o&ony model 
nieprzystosowania spo"ecznego

Dokonuj'c ogólnej charakterystyki obszaru, który opisano w niniejszej ksi'#ce 
warto przybli#y+ specy, czn' grup& nieletnich tra, aj'cych do bia!ostockiej placów-
ki. O ile status nieletniego (zde, niowany w aktach normatywnych, którego prze-
jawy zawieraj' si& w dwóch obszarach aktywno(ci, jakimi jest demoralizacja oraz 
dopuszczanie si& czynów karalnych) jest literalnie dookre(lony, to jednak z pedago-
gicznego punktu widzenia nale#y przyjrze+ si& temu zagadnieniu w nieco szerszym 
kontek(cie. Warto uwzgl&dni+ nie tylko przejawy obu statusów, ale równie# przy-
czyny i kontekst sytuacyjny, co pozwala na pe!niejszy obraz problemu oraz sk!ania 
do g!&bszej reG eksji nad dost&pnymi wspó!cze(nie sposobami jego minimalizacji. 

Ze statusem osoby nieletniej !'czony jest zazwyczaj termin „nieprzystosowanie 
spo!eczne” (Szwast i in., 2014; Sawicki, 2018). Jest to problem z!o#ony, de, niowa-
ny na ró#ne sposoby, postrzegany z wielu perspektyw teoretycznych. W szerokim 
uj&ciu zwraca si& uwag& na dwie podstawowe kategorie zachowa": internalizacyj-
ne i eksternalizacyjne (Achenbach & Edelbrock, 1978; za: Urban 2000). Pierwsze 
z nich przejawiaj' si& w wycofaniu, l&kach, przejawach depresji b&d'cych skutkiem 
nadmiernej kontroli, nie(mia!o(ci, uleg!o(ci wobec norm powoduj'cych poczucie 
winy, z kolei do drugiej grupy przypisuje si& s!abo kontrolowane zachowania bun-
townicze, destrukcyjne, przejawy oporu, czemu towarzyszy+ mo#e s!abe poczucie 
winy osoby, która takich zachowa" si& dopuszcza. Cech' wspóln' obu form s' do-
(wiadczane przez osoby nieprzystosowane trudno(ci w funkcjonowaniu w rolach 
spo!ecznych, których pod!o#em s' zaburzenia procesów orientacyjnych, motorycz-
nych, emocjonalnych czy intelektualnych.

Adolescencja jest okresem rozwojowym, z którym przejawy nieprzystosowa-
nia spo!ecznego s' uto#samiane w sposób szczególny (Howard & Galambos, 2011). 
Prawid!owo(ci rozwoju biopsychicznego, do(wiadczanie kryzysu to#samo(ci, 
wzrost znaczenia relacji rówie(niczych, adaptacja do zró#nicowanych (rodowisk 
wychowawczych i codziennego funkcjonowania to czynniki, z jakimi musi si& upo-
ra+ dorastaj'cy m!ody cz!owiek, czego skutkiem s' reakcje nieadekwatne do bodH-
ców czy sk!onno(+ do szeroko poj&tych zachowa" ryzykownych, zw!aszcza zwi'-
zanych z u#ywaniem substancji psychoaktywnych (Sullivan i in., 2007). Przyczyn' 
tego stanu rzeczy s' do(wiadczane przez nieletnich: presja rówie(nicza, uporanie 
si& z oscylowaniem pomi&dzy rolami dziecka a doros!ego, swoista spontaniczno(+ 
sk!aniaj'ca do aktywno(ci nara#aj'cej na szwank zdrowie nastolatków.

Badania nad przejawami nieprzystosowania w okresie adolescencji wskazu-
j' istotne korelacje w!a(ciwe dla tego okresu rozwojowego a tak#e ryzyko kariery 
przest&pczej w doros!ym #yciu (Farrington, 2010). Zgodnie z nimi pierwsze pro-
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blemy z prawem maj' miejsce pomi&dzy 8 a 14 rokiem #ycia, wczesne popadanie 
w konG ikt z prawem koreluje z trwa!' postaw' kryminogenn'; z kolei stricte krymi-
nogenne przejawy aktywno(ci nieletnich stwierdza si& w póHnej adolescencji (15–
19 lat). W obu przypadkach motorem dzia!ania jest wp!yw grupy rówie(niczej; spo-
radycznie jest to akt jednostkowy.

Dodatkowo w (wietle bada" nieletni to osoby maj'ce trudno(ci w realizacji 
obowi'zku szkolnego, których cechuje pobudliwo(+, wybuchowy temperament, 
buntownicze przekonania, identy, kowanie si& z antyspo!ecznymi grupami rówie-
(niczymi, pochodzenie z tak zwanych dzielnic biedy (Stephenson, 2006). W sferze 
u#ywania substancji psychoaktywnych to osoby o du#ej sk!onno(ci do zachowa" 
ryzykownych, niskim poziomie (wiadomo(ci skutków, co utrudnia skuteczn' reali-
zacj& oddzia!ywa" terapeutycznych (Sinha, Easton & Kemp, 2003).

Szczególnym wyzwaniem dla praktyki resocjalizacyjnej s' nieletni przejawia-
j'cy liczne symptomy nieprzystosowania okre(lani mianem m!odzie#y o zwielo-
krotnionych problemach (multiple problem youth), na które sk!adaj' si&: dopuszcza-
nie si& czynów karalnych, za#ywanie substancji psychoaktywnych oraz problemy 
ze zdrowiem psychicznym (S.$Brown, 2005; Elliot i in., 1989). Jest to kategoria nie-
letnich która w ostatnich latach jest coraz bardziej zauwa#alna w placówkach re-
socjalizacyjnych. Zale#no(+ pomi&dzy dopuszczaniem si& czynów karalnych oraz 
za#ywaniem substancji psychoaktywnych jest w ich przypadku niejednorodna. 
Z jednej strony zachowania przest&pcze nieletnich s!u#' zdobyciu (rodków na za-
kup substancji zmieniaj'cych (wiadomo(+, z drugiej za( s' to specy, czne zacho-
wania sprzeczne z obowi'zuj'cymi normami, których nieletni dopuszcza si& pod 
wp!ywem substancji.

W skrajnych przypadkach taka postawa mo#e prowadzi+ do zachowa" anty-
spo!ecznych o charakterze trwa!ym (life-course persistent antisocial behaviour). Ma 
ona swoje Hród!o w de, cytach neuropsychologicznych i negatywnym wp!ywie (ro-
dowiska, pocz'wszy od rodziny, przez grup& rówie(nicz' i s'siedzk', a sko"czywszy 
na relacjach w (rodowisku (MoI  tt, 2003). Jest to szczególny przedmiot zaintere-
sowa" pedagogiki resocjalizacyjnej z racji swoistej odporno(ci tej grupy nieletnich 
na oddzia!ywania pro, laktyczne, terapeutyczne oraz interwencje. Dodatkowym 
narastaj'cym problemem w pracy z nieletnimi tra, aj'cymi do terapeutycznych pla-
cówek resocjalizacyjnych jest podwójna diagnoza – sytuacja, w której stwierdza si& 
u wychowanków zaburzenia b&d'ce skutkiem uzale#nienia od substancji psycho-
aktywnych, a dodatkowo identy, kuje si& powa#ne zaburzenia psychiczne (Watkins 
i in., 2001). To sprawia, #e nawi'zywanie poprawnych relacji interpersonalnych czy 
realizacja zada" edukacyjnych staje si& szczególnym wyzwaniem (Meynen & Akra-
si, 2011).
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3. Resocjalizacyjno-terapeutyczny model pracy z nieletnimi
Podstawowym modelem oddzia!ywa" wobec nieletniego s' oddzia!ywania re-

socjalizacyjne, których celem jest praca nad jego postawami i wzorcami zachowa", 
co ma s!u#y+ zmniejszeniu sk!onno(ci do dopuszczania si& czynów karalnych. Fi-
lozo, & my(lenia o resocjalizacji w tym kontek(cie stanowi' trzy strategie dzia!ania: 

 – terapeutyczna – uwzgl&dniaj'ca prac& indywidualn', grupow', z wykorzy-
staniem spo!eczno(ci terapeutycznej, ale tak#e farmakoterapi&;

 – adaptacyjna – s!u#'ca nabywaniu nowych kompetencji osobistych i spo!ecz-
nych, rozwojowi zainteresowa", kszta!towaniu twórczych postaw; 

 – reintegracyjna – zdobywanie wiedzy i umiej&tno(ci niezb&dnych do podj&cia 
pracy, kszta!cenie zawodowe, organizacja miejsca zamieszkania poza insty-
tucj' resocjalizacyjn'. Tak postrzegane wychowanie resocjalizacyjne spro-
wadza si& do nast&puj'cych obszarów: reedukacji, stworzenia mo#liwo(ci 
zatrudnienia, nabywania umiej&tno(ci spo!ecznych, kszta!cenia zawodowego 
oraz zmiany zachowa" (Bartollas & Schmalleger, 2018, 181).

Nale#y w tym miejscu podkre(li+, #e te strategie realizowane s' w wymiarze 
instytucjonalnym, co wi&cej – w placówkach o charakterze izolacyjnym. Z jednej 
strony jest to wymóg zapewnienia bezpiecze"stwa spo!ecze"stwu przed potencjal-
nymi skutkami czynów karalnych, których nieletni mogliby si& dopu(ci+. Z drugiej 
jednak stoj' one w sprzeczno(ci z ide' resocjalizacji wskutek ograniczonych mo#-
liwo(ci wyboru i decydowania, do(wiadczania izolacji, narzucenia re#imu funk-
cjonowania w instytucji totalnej, wreszcie paradoksu, jakim jest przyswajanie re-
gu! i norm wspó!#ycia w (rodowisku otwartym realizowane w warunkach detencji.

Umieszczani w terapeutycznym zak!adzie poprawczym nieletni uzale#nieni od 
(rodków psychoaktywnych i dopuszczaj'cy si& czynów karalnych to w (wietle lite-
ratury wyzwanie dla systemu resocjalizacji, które okre(la si& mianem „wychowan-
ków d!ugoterminowych” (McNeill, 2006; White, 2005). Powodem takiego postrze-
gania problemu jest fakt, #e w (wietle bada" resocjalizacj& takich osób postrzega 
si& jako proces, który jest realizowany przez wiele lat. Zgodnie z t' prawid!owo(ci' 
nale#y rozwa#y+ w jakim zakresie takie dzia!ania powinny by+ realizowane w wa-
runkach detencji, które zapoznaj' nieletnich z mo#liwo(ciami zmiany, pomys!ami 
na aktywno(+ woln' od czynów karalnych oraz substancji psychoaktywnych z jed-
noczesnym okre(leniem mo#liwo(ci implementacji tej wiedzy i umiej&tno(ci przez 
nieletniego oraz rozwijaniem jego potencja!ów. Ponadto stwierdza si&, #e te zmiany 
mog' by+ stymulowane przez wzmacnianie po#'danych zasobów to#samo(ciowych 
i warto(ci, poniewa# to ich percepcja przez nieletniego jest postrzegana jako punkt 
zwrotny w d'#eniu do zmiany zachowa" i funkcjonowania w rolach.

Ponadto nale#y podkre(li+, #e praca z nieletnimi tra, aj'cymi do zak!adu po-
prawczego terapeutycznego jest – zgodnie z nazw' instytucji – w znacznej mierze 
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oparta na oddzia!ywaniach terapeutycznych (Rutkowski, 2012). Te z kolei s' or-
ganizowane systemowo przez instytucje wymiaru sprawiedliwo(ci bazuj'ce na od-
miennych aksjomatach. Szczególnym przejawem jest prawny rygoryzm przejawia-
j'cy si& w stosowaniu (rodków detencyjnych, który stoi w jawnej sprzeczno(ci 
z istot' oddzia!ywa" terapeutycznych (Konopczy"ski, 2013). W tym podej(ciu isto-
t' pracy jest indywidualizacja, niedyrektywny model relacji, brak kar. W efekcie 
system terapeutycznych oddzia!ywa" resocjalizacyjnych wobec nieletnich jest k!o-
potliwy w percepcji dla reprezentantów wymiaru sprawiedliwo(ci, pedagogów pra-
cuj'cych z nieletnimi oraz samych nieletnich. Szczególn' rol& w tych relacjach na-
le#y przypisa+ kadrze placówki, która jest po(rednikiem pomi&dzy wychowankami 
a ponadplacówkowym systemem resocjalizacji.

Nieletni, którzy tra, aj' do terapeutycznej placówki resocjalizacyjnej po raz 
pierwszy, maj' kontakt z odmiennym (ani#eli mia!o to miejsce w poprzednich in-
stytucjach, w których przebywali) modelem relacji z kadr' i rówie(nikami, co wy-
musza na pracownikach instytucji przekazanie informacji na temat specy, ki 
systemu pracy, celów terapii i etapów oddzia!ywa" resocjalizacyjnych (J.$L.$DeLu-
cia-Waack &$Bridbord, 2004). Pobyt w grupie wst&pnej jest najlepszym momentem 
do zapoznania si& przez nowo przyby!ego nieletniego ze specy, k' placówki.

W resocjalizacyjnych placówkach terapeutycznych pobyt w grupie wst&pnej 
to moment, w którym kadra realizuje wobec nowego wychowanka procedury dia-
gnostyczne. Dzi&ki nim gromadzi si& informacje na temat przyczyn skierowania 
nieletniego do instytucji, ale tak#e okre(la si& jego mocne i s!abe strony, mo#liwo-
(ci i ograniczenia rzutuj'ce na póHniejsze funkcjonowanie w grupie wychowawczej 
(tam#e). 

Praca wychowawcy z grup' w terapeutycznej placówce resocjalizacyjnej to za-
danie szczególne. Wynika to z konieczno(ci konfrontacji z przejawami zachowa" 
antyspo!ecznych, swoistego „testowania”, prowokowania, w skrajnych sytuacjach 
radzenia sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi. Wymienione wyzwania nie odbiega-
j' od codzienno(ci w innych placówkach resocjalizacyjnych. Nale#y jednak pod-
kre(li+, #e baga# do(wiadcze" zdobytych podczas pobytu w typowym zak!adzie 
poprawczym oraz terapeutyczny model relacji mi&dzy nieletnim a wychowawc' 
sprawiaj', #e skala i zakres problemów jest w placówce terapeutycznej o wiele wi&k-
sza (Nastasi & Schensul, 2005; Stephenson, 2006). W opracowaniach na temat grup 
wychowawczych w omawianym typie placówek wskazuje si& kilka sprawdzonych 
strategii dzia!ania. Grupy wychowawcze powinny by+ prowadzone przez co naj-
mniej dwóch wychowawców, dzi&ki czemu !atwiej jest monitorowa+ realizacj& pla-
nów terapeutyczno-resocjalizacyjnych. Dodatkowo instytucja powinna zapewnia+ 
mo#liwo(+ odpraw pracownikom przed i po odbytym dy#urze, co usprawnia reali-
zacj& standardowych procedur (na przyk!ad zwi'zanych z testami na obecno(+ sub-
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stancji psychoaktywnych). Dodatkowo podkre(la si& rol& superwizji i szkole" któ-
rych zadaniem jest nie tylko podnoszenie na wy#szy poziom kompetencji kadry, ale 
tak#e minimalizacj& rotacji personelu oraz uspójnienie programu terapeutycznego 
(J.$L.$DeLucia-Waack & Bridbord, 2004). 

Model pracy z grup' wychowawcz' w terapeutycznych placówkach resocja-
lizacyjnych opiera si& zazwyczaj na zasadach kognitywno-behawioralnych (Snel 
&$ Eguzowa, 2016). Zgodnie z nimi nieletni s' postrzegani jako osoby, które nie 
przyswoi!y warto(ci prospo!ecznych, umiej&tno(ci rozwi'zywania problemów. Mi-
nimalizacj& problemu zachowa" ryzykownych b&d'cych przyczyn' umieszczenia 
w placówce osi'ga si& poprzez zapewnienie mo#liwo(ci przebudowy osobistych 
warto(ci i rozwijania prospo!ecznego modelu to#samo(ciowego.

Dzia!alno(+ edukacyjna to jeden z kluczowych obszarów aktywno(ci zak!adu 
poprawczego. Pozornie oczywiste umiej&tno(ci czytania, pisania czy rachowania to 
w przypadku nieletnich szczególne wyzwanie edukacyjne spowodowane sporymi 
zaleg!o(ciami w zdobywaniu wiedzy szkolnej (Stephenson, 2006). S' one spowo-
dowane niepowodzeniami szkolnymi podczas edukacji w szko!ach przed umiesz-
czeniem w placówce, notorycznymi wagarami, brakiem klasy, kacji, powtarzaniem 
klas, brakiem ci'g!o(ci edukacji spowodowanym cz&st' zmian' miejsca pobytu. 
Nale#y tak#e podkre(li+ wp!yw zachowa" ryzykownych oraz problemy emocjonal-
no-behawioralne, które utrudniaj' nieletnim zdobywanie wiedzy i aktywny udzia! 
w procesie resocjalizacji. Po(rednim czynnikiem utrudniaj'cym ten proces jest 
tak#e niski poziom wsparcia ze strony najbli#szych w zakresie edukacji. Powy#sze 
czynniki powoduj', #e nieletnim trudno jest nadrobi+ zaleg!o(ci szkolne. Dodat-
kowym problemem jest przyswojony przez nich opór szkolny, skutkuj'cy niech&-
ci' wobec kadry, czy realizacj' zada" lekcyjnych mo#liwie najni#szym kosztem oraz 
edukacyjny przymus (obowi'zek szkolny do uzyskania pe!noletno(ci). W efekcie 
przyuczenie do zawodu b'dH edukacja w szkole bran#owej stanowi' dominuj'ce 
formy nauki umo#liwiaj'ce mo#liwie wczesne podj&cie aktywno(ci zawodowej. 

Specy, ka podejmowanych dzia!a" sk!ania do pyta" o ich skuteczno(+, lecz po-
szukiwanie na nie odpowiedzi nie jest zagadnieniem !atwym. Wynika to z koniecz-
no(ci przyj&cia d!ugoterminowego modelu pracy z nieletnimi sprawcami czynów 
karalnych uzale#nionymi od substancji psychoaktywnych. W polskim systemie do-
minuje ocenianie skuteczno(ci na podstawie skali powrotno(ci do placówek reso-
cjalizacyjnych (Opora, 2015). Ten zamys! nie wydaje si& by+ obiektywn' miar'. Jest 
ona zdominowana przez kryteria preferowane przez wymiar sprawiedliwo(ci, któ-
re – jak wspomniano wy#ej – nie do ko"ca s' zgodne z za!o#eniami terapeutyczne-
go modelu oddzia!ywa". Ponadto, maj'c na wzgl&dzie wspó!czesne modele reso-
cjalizacji, jej skuteczno(+ powinno si& w wi&kszym stopniu mierzy+ pozytywnymi 
wskaHnikami, do których mo#na zaliczy+: podj&cie pracy zarobkowej, dalsz' edu-
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kacj& czy zachowanie abstynencji. Dodatkowym obszarem ewaluacji powinny by+ 
inicjatywy podejmowane na poziomie grup, a nawet indywidualnych przypadków, 
których obiektywny ogl'd umo#liwi!by usprawnienie procedur, stosowanych me-
tod i technik post&powania diagnostycznego oraz terapeutyczno-wychowawczego.

4. Zak"ad Poprawczy w Bia"ymstoku i jego specy% ka
Przedstawione wy#ej na podstawie literatury przedmiotu kryteria funkcjono-

wania terapeutycznych modeli pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi stanowi' pod-
staw& do opisu dzia!alno(ci bia!ostockiej placówki, którego dokonano na podsta-
wie analizy dokumentacji zak!adu. To jest opis ogólny, odnosz'cy si& do g!ównych 
celów, zasad i stosowanych metod (które zosta!y poddane analizie w dalszych roz-
dzia!ach ksi'#ki). Ma to na celu swoist' konfrontacj& modelu (który mo#na (mia-
!o okre(li+ mianem autorskiego) z zaprezentowanymi wy#ej za!o#eniami oraz wnio-
skami z bada". 

Warunkiem skierowania nieletniego do bia!ostockiej placówki jest (poza kry-
teriami typowymi dla innych zak!adów poprawczych) diagnoza uzale#nienia od 
(rodków psychoaktywnych. Innym kryterium jest pozytywny wynik badania sero-
logicznego, cho+ nale#y stwierdzi+, #e w historii zak!adu wychowankowie zaka#e-
ni wirusem HIV zdarzaj' si& incydentalnie. Pierwszy kontakt z instytucj' odbywa 
si& podczas pobytu na izbie przej(ciowej. Tu# po umieszczeniu na terenie izby nie-
letni spotyka si& z dyrektorem placówki oraz przedstawicielem kadry. Podczas roz-
mowy uzyskuje szczegó!owe informacje dotycz'ce specy, ki miejsca, w którym b&-
dzie przebywa+, etapów pobytu oraz tego, co w dokumentach placówki okre(la si& 
mianem „perspektywy rozwojowej” – czyli jak pozytywne zmiany w funkcjonowa-
niu b&d' rzutowa+ na jego pobyt w placówce oraz przys!uguj'ce mu uprawnienia. 
Wychowawca grupy wst&pnej wspólnie z przedstawicielem szko!y zapoznaj' nowo 
przyby!ego nieletniego z zasadami przebywania w grupie wychowawczej w szkole 
oraz na warsztatach. Równie# podczas pobytu w izbie przej(ciowej pracownicy ze-
spo!u diagnostyczno-korekcyjnego dokonuj' wst&pnej diagnozy nieletniego, która 
nast&pnie jest prezentowana kadrze placówki. 

Wst&pna diagnoza to pocz'tek pracy nad Indywidualnym Programem Tera-
peutyczno-Resocjalizacyjnym – kluczowym dla pracy z nieletnim dokumentem b&-
d'cym syntez' analiz jego akt, wywiadu z najbli#szymi, obserwacji kadry, ale tak#e 
stawianych przez zespó! wychowawców hipotez, które s' nast&pnie poddawane we-
ry, kacji. W efekcie program daje kadrze obraz wychowanka uwzgl&dniaj'cy jego 
mocne i s!abe strony, dodatkowo umo#liwia sprecyzowanie celów, jakie nale#y zre-
alizowa+ w pracy z nieletnim.
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Jako wychowanek placówki nieletni funkcjonuje w szczególno(ci w dwóch ro-
lach: ucznia oraz cz!onka grupy wychowawczej. W pierwszej realizuje obowi'zek 
szkolny w zale#no(ci od posiadanej wiedzy i wykszta!cenia, które – zgodnie z do-
konan' powy#ej charakterystyk' problemów edukacyjnych nieletnich z zak!adów 
poprawczych – plasuje go niejednokrotnie zdecydowanie poni#ej poziomu wy-
kszta!cenia w!a(ciwego rówie(nikom. Wzorem innych zak!adów poprawczych bia-
!ostocka placówka zapewnia edukacj& na poziomie szko!y podstawowej oraz nauk& 
w szkole bran#owej. Wychowankowie mog' si& w niej przyuczy+ do zawodu stola-
rza oraz do wykonywania prac budowlano-wyko"czeniowych. 

W ramach drugiej roli wychowanek mo#e przebywa+ w jednej z czterech grup 
wychowawczych: trzech resocjalizacyjno-terapeutycznych oraz jednej readaptacyj-
nej. Ka#da z grup mie(ci si& w innej cz&(ci budynku i posiada osobne wej(cie. In-
frasktruktura ka#dej z grup jest zbli#ona, sk!adaj' si& na ni': pokoje wychowanków 
(maksimum czteroosobowe), pokój wychowawców, cz&(+ kuchenna po!'czona z ja-
dalni', (wietlica, wspólna !azienka i magazyn gospodarczy. Program grup resocja-
lizacyjno-terapeutycznych jest zbli#ony i realizowany na bazie autorskich za!o#e" 
kadry. Sprowadza si& w szczególno(ci do pobudzania do samodzielno(ci, przygoto-
wania do powrotu do (rodowiska otwartego, rozwijania umiej&tno(ci i zaintereso-
wa", wyrównywania braków w edukacji. Szczególny obszar pracy stanowi' dzia!a-
nia na rzecz rozwijania (wiadomo(ci na temat uzale#nienia, jego przyczyn i skutków 
oraz wypracowywanie metod radzenia z ryzykiem nawrotu. 

Funkcjonowanie w grupie wychowawczej powi'zane jest z etapowo(ci', która 
oznacza, #e w zale#no(ci od pracy nad sob' i rozwojem osobistym wychowankowie 
maj' mo#liwo(+ uzyskiwania coraz liczniejszych i znacz'cych przywilejów. Podsta-
w' do przej(cia na kolejny etap (a w efekcie wy#szy status w grupie) s' wymierne 
efekty pracy wychowanka nad sob' oraz realizacja przyj&tych zada". Baz' dla za-
stosowania elementu etapowo(ci s' otrzymywane od kadry informacje zwrotne za-
wieraj'ce jasno sformu!owane stwierdzone prawid!owo(ci oraz dyrektywy odno-
(nie do dalszego post&powania. 

Odmienny charakter ma grupa readaptacyjna. Adresowana jest do wychowan-
ków, którzy jako wychowankowie grup resocjalizacyjno-terapeutycznych przeja-
wiali opór wobec etapowego modelu pracy, naruszyli w sposób ra#'cy regulamin 
placówki, z!amali regu!y obowi'zuj'ce podczas przepustki, urlopu b'dH zastoso-
wania procedur wynikaj'cych z artyku!u 90 ustawy o post&powaniu w sprawach 
nieletnich (czyli umieszczeniem wychowanka rokuj'cego na powrót do (rodowi-
ska otwartego poza zak!adem poprawczym – w przypadku bia!ostockiej placów-
ki w willi po!o#onej na terenie instytucji a pe!ni'cej funkcj& hostelu). Umieszczenie 
wychowanka w grupie readaptacyjnej ma s!u#y+ pobudzeniu do reG eksji na temat 
niew!a(ciwego post&powania przy jednoczesnym dalszym motywowaniu do tera-
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pii i rozwoju. Dodatkowym czynnikiem jest izolacja cz!onków grupy od kontak-
tów z innymi wychowankami placówki a tak#e ograniczone mo#liwo(ci korzysta-
nia z dost&pnych w instytucji atrakcji czy kó! zainteresowa". Pracuj'c nad w!asnym 
rozwojem oraz udzielaj'c si& na forum grupy nieletni mo#e zabiega+ o powrót do 
grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej, co jest mo#liwe dzi&ki osi'ganiu celów okre-
(lanych przez kadr& placówki.

W!a(ciwa realizacja za!o#e" Indywidualnego Programu Resocjalizacyjno-Te-
rapeutycznego (b'dH osi'gni&cie w bliskiej perspektywie 21. roku #ycia) sprawiaj', 
#e wobec wychowanka mo#na zastosowa+ procedur& umieszczenia poza placówk'. 
Tym miejscem jest wspomniany wy#ej hostel. To osobny budynek mieszkalny z od-
r&bnymi sypialniami, kuchni' z jadalni' i salonem oraz pomieszczeniami gospo-
darczymi i si!owni'. Mieszkaj'cy w nim wychowankowie dziel' si& obowi'zkami 
(na przyk!ad zwi'zanymi z utrzymaniem pomieszcze" w czysto(ci). Koszty zaku-
pu artyku!ów spo#ywczych i przemys!owych pokrywaj' z w!asnej kieszeni. Dodat-
kowo partycypuj' w kosztach utrzymania budynku, uiszczaj'c comiesi&czn' op!at&. 
Czas pobytu wychowanka w hostelu jest okre(lany indywidualnie i jest warunko-
wany realizacj' podstawowych kryteriów zwi'zanych z usamodzielnieniem, aktyw-
no(ci' zawodow', rozwi'zaniem problemów socjalnych (za!atwienie spraw w urz&-
dach, zdobycie dodatkowych kwali, kacji zawodowych), samoobs!ug' (rozumian' 
jako przyswojenie zasady systematyczno(ci, planowania, gospodarowania , nansa-
mi), nabyciem umiej&tno(ci konstruktywnego korzystania z czasu wolnego. Doce-
lowo wychowanek usamodzielnia si& poprzez powrót do swojego dotychczasowe-
go miejsca zamieszkania b'dH wynajmuje lokal mieszkalny na terenie Bia!egostoku.

Zanim zostan' przedstawione za!o#enia projektu badawczego, którego zwie"-
czeniem jest niniejsza publikacja, nale#y podkre(li+ wysoki poziom wspó!pracy in-
stytucji z Wydzia!em Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Bia!ymstoku w zakresie re-
alizacji praktyk studenckich. Bez w'tpienia wp!yn&!a ona znacz'co na realizacj& 
bada" oraz ich efekty. W toku wielu lat wspólnych dzia!a" uda!o si& wypracowa+ 
model cechuj'cy si& niezwyk!' rzetelno(ci' i przejrzysto(ci' regu! w!'czania stu-
dentów w funkcjonowanie placówki. Ka#dy cykl praktyk poprzedzony jest otwarty-
mi wyk!adami dla studentów (realizowanymi na terenie uczelni), w trakcie których 
kadra (a nieraz tak#e wychowankowie) przybli#ali specy, k& funkcjonowania insty-
tucji. W dalszym etapie osoby zainteresowane praktykami uczestnicz' w cztero-
dniowym treningu interpersonalnym maj'cym na celu selekcj& kandydatów. Zwe-
ry, kowani w ten sposób studenci mog' odby+ praktyk& w instytucji (okre(lan' jako 
sta# wst&pny), w trakcie której poznaj' bezpo(rednio obowi'zuj'ce procedury, or-
ganizacj& placówki oraz dokumentacj&, prowadz' zaj&cia z wychowankami (które 
s' omawiane przed i po ich realizacji) uczestnicz' w spotkaniach kadry. Nast&pnie 
mo#liwe jest odbycie kolejnego etapu praktyk (okre(lanego mianem „sta#u w!a(ci-
wego”), w ramach którego studenci realizuj' pe!ny zakres zada" cz!onków kadry 
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(w tym zwi'zanych z diagnozowaniem); dodatkowo maj' te# zapewnion' mo#li-
wo(+ omawiania problemów w pracy z nieletnimi. Etap , nalny praktyk s!u#y z ko-
lei przygotowaniu studenta do zatrudnienia w placówce. 

Program sta#y by! realizowany z powodzeniem przez szereg lat, jednak sy-
tuacja pandemiczna spowodowa!a, #e t& form& wspó!pracy trzeba by!o zawiesi+. 
W poszukiwaniu alternatywnego modelu wspó!pracy placówki z uczelni', a zara-
zem w odpowiedzi na potrzeby instytucji, która od d!u#szego czasu zg!asza!a po-
trzeb& naukowego opracowania realizowanego w niej modelu oddzia!ywa" resocja-
lizacyjnych wypracowano projekt bada" umo#liwiaj'cy przygotowanie monogra, i 
zak!adu poprawczego.

Bazuj'c na dotychczasowych sprawdzonych zasadach wspó!pracy, przygoto-
wano projekt bada" jako(ciowych, który zosta! zrealizowany przez m!odych bada-
czy – studentów i absolwentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Za!o#ono, #e udzia! 
w projekcie umo#liwi realizacj& kilku celów. Podstawowym wyzwaniem by!o opra-
cowanie przez studentów jako(ciowej monogra, i instytucji. W dalszej kolejno(ci 
nale#a!o m!odych badaczy zapozna+ z zasadami jako(ciowej analizy danych oraz 
prac' nad przygotowaniem tekstu naukowego (doboru i analizy literatury przed-
miotu, konstruowania wypowiedzi, redagowania przypisów i bibliogra, i). W za!o-
#eniu te trzy elementy stanowi!y kompletn' struktur& warsztatu pracy m!odych ba-
daczek i badaczy.

Kolejnym elementem programu by!y dzia!ania podejmowane na rzecz przygo-
towania osoby realizuj'ce badania do pobytu w placówce. Poza przekazaniem przez 
kadr& podstawowych informacji o zasadach obowi'zuj'cych w zak!adzie popraw-
czym przyj&to (wzorem innych bada" o zbli#onym pro, lu) strategi& de, niowania 
potencjalnych sytuacji trudnych. W tym celu proszono osoby realizuj'ce badania 
o dzielenie si& (w formie otwartej b'dH anonimowo) swoimi obawami, zak!adanymi 
sytuacjami ryzykownymi, które nast&pnie analizowano wspólnie z kadr' instytucji, 
okre(laj'c, na ile mog' one mie+ miejsce. Sta!y si& one podstaw' do wypracowania 
zasad reagowania przez m!odych badaczy i badaczki w sytuacjach codziennych, jak 
i problemowych. Ich dodatkow' warto(ci' by!o przyswojenie podstawowych kom-
petencji do pracy z nieletnimi w terapeutycznym zak!adzie poprawczym.

5. Za"o&enia metodologiczne
Przybli#aj'c przyjete za!o#enia badawcze nale#y podkre(li+ swoist' nisz& 

w wiedzy wynikaj'c' z niewlielkiej liczby opracowa" na temat nieletnich z pro-
blemem uzale#niania oraz specy,  ki pracy resocjalizacyjno-terapeutycznej z m!o-
dzie#' w terapeutycznym zak!adzie poprawczym. Zasadne zatem by!o bazowanie 
w za!o#eniach badawczych na odkrywaniu prawid!owo(ci systemu instytucji oraz 
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subiektywnych do(wiadcze" osób przebywaj'cych na terenie placówki, co loku-
je projekt (podobnie jak inne tego typu badania) w perspektywie konstruktywi-
stycznej.

Z racji specy, ki instytucji (jedyny w Polsce zak!ad poprawczy dla nieletnich 
uzale#nionych i nosicieli wirusa HIV oraz wynikaj'ca z tego faktu stosunkowo nie-
wielka liczba badanych) zdecydowano si& na jako(ciowy model bada". Pozwala on 
na poznanie relacji pomi&dzy systemem instytucji resocjalizacyjnej (kadry, prze-
strzeni, realizowanego programu placówki) a funkcjonowaniem interesariuszy.

Celem bada" by!o wykonanie swoistej „fotogra, i” placówki poprzez zareje-
strowanie aktywno(ci przebywaj'cych w jej przestrzeni osób, wychowawców i nie-
letnich, aktywno(ci wynikaj'cej z realizacji zada" statutowych i programów tera-
peutyczno-resocjalizacyjnych oraz w kontek(cie specy, ki miejsca.

W efekcie zaplanowano dokonanie opisu funkcjonowania zak!adu poprawcze-
go terapeutycznego jako integralnego elementu systemu resocjalizacji nieletnich 
w Polsce. Opieraj'c si& na analizie literatury oraz badaniach pilota#owych, posta-
nowiono dokona+ analizy podsystemów instytucji uwzgl&dniaj'cych pe!ny cykl po-
bytu nieletniego w placówce: od grupy wst&pnej, poprzez kontakt z pracownikami 
zespo!u diagnostycznego, funkcjonowanie w grupach wychowawczych, po hostel 
oraz przygotowanie do opuszczenia placówki. Dodatkowo zwrócono uwag& na ty-
powe formy aktywno(ci instytucji: edukacj& i kszta!cenie zawodowe oraz sp&dzanie 
czasu wolnego. Celem bada" by!a zatem analiza funkcjonowania zak!adu popraw-
czego terapeutycznego jako elementu systemu resocjalizacji nieletnich, a w szcze-
gólno(ci poznanie i charakterystyka podsystemów tej instytucjonalnej formy pracy 
z nieletnimi zgodnych z organizacj' o(rodka: izby przej(ciowej, grup wychowaw-
czych, szko!y, internatu, organizacji czasu wolnego oraz funkcjonowania zespo!u 
diagnostycznego oraz usamodzielniania wychowanków. Szczegó!owe cele dookre-
(lono w podrozdzia!ach ksi'#ki i wynika!y one ze specy, ki badanej przestrzeni, za-
anga#owanych w ni' osób oraz realizowanych zada" i relacji pomi&dzy kadr' a wy-
chowankami. Dobór stosowanych metod (scharakteryzowanych przy opisie bada" 
i analiz) zale#a! od specy, ki badanego podsystemu placówki.

Zak!ad poprawczy to z!o#ona organizacyjnie struktura, która podlega dwóm 
resortom: edukacji (szko!a, warsztaty) oraz sprawiedliwo(ci (grupy wychowawcze, 
personel diagnostyczny), a wychowanek przechodzi w niej przez poszczególne eta-
py pracy resocjalizacyjnej adekwatne do swoich post&pów i zmiany w codziennym 
psycho, zycznym funkcjonowaniu. T' etapowo(+ starano si& zachowa+, opracowu-
j'c struktur& ksi'#ki. 
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6. Organizacja i przebieg bada(
Rozpocz&cie bada" poprzedza!y intensywne prace z kierownictwem placów-

ki. Umo#liwi!y one wypracowanie strategii dzia!a" maj'cych na celu poinformowa-
nie kadry oraz wychowanków o realizacji projektu badawczego. Zwrócono uwag& 
mi&dzy innymi na dra#liwo(+ niektórych poj&+ metodologicznych (badania, wy-
wiad), które wprowadzaj' dystans w relacji z nieletnimi i d'#ono do wprowadzenia 
bardziej przyjaznych okre(le" (spotkania, rozmowy). Osoby realizuj'ce badania – 
m!odzi badacze – zosta!y zapoznane z zasadami obowi'zuj'cymi na terenie insty-
tucji oraz ze specy, k' funkcjonowania przebywaj'cych w niej nieletnich, co s!u#y!o 
przygotowaniu si& do interakcji z wychowankami oraz kadr'. Badania realizowa-
no w re#imie sanitarnym, zgodnie z regulacjami dotycz'cymi pracy i komunikacji 
w czasie pandemii COVID-19.

W okresie realizacji bada" (luty – czerwiec 2021) liczba wychowanków ulega-
!a nieznacznej zmianie. Grup& badanych stanowi!o 32 wychowanków w wieku od 
14$do 21 lat. Wszyscy byli zdiagnozowani jako osoby za#ywaj'ce substancje psy-
choaktywne (alkohol, marihuana, mefedron, amfetamina), dopuszczaj'ce si& czy-
nów karalnych (przewaga rozbojów i kradzie#y). W okresie realizacji bada" #aden 
wychowanek nie przebywa! w izbie przej(ciowej, zatem ten element systemu pla-
cówki zosta! przeanalizowany w oparciu o retrospekcje wychowanków oraz infor-
macje od kadry placówki. Nieletni z grupy remotywacyjnej oraz przygotowywani 
do opuszczenia zak!adu poprawczego (tak zwana grupa willowa b'dH mieszka"cy 
willi) stanowili niewielk' cz&(+ badanych, co wynika!o z niedu#ej liczebno(ci obu 
grup. Zdecydowan' wi&kszo(+ badanych stanowili wychowankowie z pozosta!ych 
grup wychowawczych. 

Kolejn' kategori& osób badanych by!a kadra placówki. To zespó! zró#nicowany 
pod wzgl&dem wieku, sta#u pracy oraz p!ci. Stanowi' go osoby w wi&kszo(ci z wy-
kszta!ceniem pedagogicznym i psychologicznym, posiadaj'ce certy, katy umo#-
liwiaj'ce realizacj& zaj&+ terapeutycznych oraz stosowanie procedur diagnostycz-
nych. 

Zespó! badawczy stanowili m!odzi badacze: studenci (5), doktoranci (3) oraz 
absolwenci (1) Wydzia!u Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Bia!ymstoku. Program 
przygotowania zespo!u do pobytu w placówce, realizacji i etyki bada", przygotowa-
nia tekstu oraz monitorowanie aktywno(ci zespo!u m!odych badaczy by!y realizo-
wane przez autorów niniejszego rozdzia!u.

Dobieraj'c osoby do bada", starano si& zachowa+ heterogeniczno(+ grupy, któ-
ra dotyczy!a nie tylko poziomu edukacji, ale równie# do(wiadczenia w pracy z nie-
letnimi w badanej placówce, pracy z nieletnimi w (rodowisku otwartym oraz reali-
zacji bada" jako(ciowych. Ten zabieg umo#liwi! wdro#enie cz!onków zespo!u do 



31

Badania terenowe w zak!adzie poprawczym

wzajemnego wspierania si& na ka#dym z etapów realizacji projektu. Realizatorzy 
bada" utworzyli 2–3 osobowe zespo!y, w ramach których rejestrowali materia! ba-
dawczy w zakresie jednego z o(miu wskazanych wy#ej obszarów funkcjonowania 
instytucji. W efekcie cz&(+ z nich zaanga#owa!a si& w badania, opracowanie zgro-
madzonych materia!ów i wspó!autorstwo wi&cej ni# jednego rozdzia!u niniejszej 
monogra, i. Przygotowanie do realizacji bada" mia!o miejsce w ramach cyklicz-
nych cotygodniowych warsztatów metodologicznych organizowanych przez re-
daktorów monogra, i. By!y to spotkania (na #ywo i online) tak dyskusyjne (tematy 
trudne w sytuacjach badawczych, pu!apki i dylematy w badaniach terenowych), jak 
i robocze (opracowanie narz&dzi badawczych, realizacja notatek terenowych, ana-
liza danych). Warsztatom towarzyszy!y konsultacje wspieraj'ce m!odych badaczy 
na ka#dym etapie procesu badawczego w placówce oraz analiza krajowych i mi&-
dzynarodowych publikacji, kluczowych dla poszerzenia ich horyzontów nauko-
wych i wzmocnienia warsztatu badawczego.

Wywiady realizowano w formie pog!&bionej, cz&(ciowo ustrukturalizowanej 
zgodnie z zakresami problemowymi opracowanymi podczas warsztatów poprze-
dzaj'cych badania, odpowiednio na potrzeby eksploracji ka#dego z podsystemów 
zak!adu poprawczego. Wszystkie imiona wychowanków oraz cz!onków kadry zo-
sta!y zmienione (zakodowane). 

Przy stosowaniu terenowego dzienniczka obserwacji zwracano uwag& na kon-
tekst realizacji zamierzonych aktywno(ci badawczych. Notatki dotyczy!y wi&c opisu 
miejsc, przestrzeni, emocji, obserwowanych interakcji oraz reG eksji w!asnych bada-
czy i sta!y si& zbiorami cennych uzupe!niaj'cych informacji. 

Metody wizualnych bada" terenowych zrealizowano zgodnie z etnogra, cz-
nym podej(ciem Sary Pink (2013). Fotogra, e zosta!y wykonane za zgod' w!adz in-
sytucji, pracowników i uczestników codziennych aktywno(ci charakterystycznych 
dla placówki. Dotyczy!y one miejsc i przestrzeni oraz rzeczy; projekt ze wzgl&dów 
etycznych nie przewidywa! fotografowania ludzi w sposób umo#liwiaj'cy ich iden-
ty, kacj&. Dodatkowo wszyscy cz!onkowie zespo!u badawczego podpisali deklara-
cje, w których zobligowali si& do przestrzegania opisanych powy#ej procedur. 

Wzajemne wspieranie si& i praca zespo!owa by!y kolejnymi istotnymi regu!ami 
obowi'zuj'cymi podczas dzia!a" projektowych. Wa#ne by!o budowanie w(ród m!o-
dych badaczek i badaczy poczucia zaufania, które przede wszystkim mia!o zwi&k-
szy+ poczucie sprawstwa. Dodatkowym elementem by!o tak#e wdra#anie ich do 
przyswajania regu! wspó!pracy na ka#dym z etapów pracy badawczej oraz przygo-
towywania tekstów poszczególnych rozdzia!ów. Za!o#ono #e „programowy komu-
nitaryzm”, wspólna praca, a w efekcie konieczno(+ poszukiwania wspólnego punk-
tu odniesienia, konsensusu b&dzie mia!o dodatkowy walor edukacyjny i pozwoli 
na przyswojenie regu! dojrza!ej, odpowiedzialnej i partnerskiej wspó!pracy. By!o 
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to mo#liwe dzi&ki zespo!owemu opracowywaniu i omawianiu tekstów, dzieleniu si& 
w my(l regu!y critical friends informacjami zwrotnymi, ich formu!owania, ale tak-
#e odbierania i reagowania na nie. Dzi&ki tym regu!om uda!o si& w ramach projek-
tu wyj(+ poza ramy pracy nad tekstem monogra, i, a dodatkowo w!'czy+ m!odych 
ludzi w proces przyswajania regu! u!atwiaj'cych efektywny i dojrza!y model wspó!-
pracy w zespole.

7. Etyka badawcza
Osoby z placówki zosta!y poinformowane o specy, ce bada", a nast&pnie po-

proszone o udzia! w formach bezpo(rednich (wywiady). Realizacja bada" pozo-
sta!ymi metodami odbywa!a si& zgodnie z zachowaniem anonimowo(ci (obser-
wacja, metody wizualne) i tajemnicy analizowanych tre(ci (analiza dokumentów). 
We wszystkich przypadkach dzia!ania by!y realizowane po uzyskaniu pisemnej 
zgody osób badanych na udzia! w projekcie.

W celu zapewnienia anonimowo(ci wszystkie dane zosta!y zakodowane w spo-
sób uniemo#liwiaj'cy identy, kacj& osób badanych. Materia! badawczy by! rejestro-
wany cyfrowo (zdj&cia pomieszcze" bez osób, rejestracja dokumentów oraz wywia-
dów bez danych osobowych oraz innych umo#liwiaj'cych identy, kacj&).

Potencjalne obci'#enia wynikaj'ce z realizacji bada" nie wymaga!y od zespo!u 
badawczego wdra#ania szczególnych procedur na potrzeby osób zaanga#owanych 
w projekt zarówno w charakterze badaczy, jak i od osób badanych. Przewidywane 
zagro#enia dotyczy!y zachowa" na terenie instytucji minimalizuj'cych ryzyko na-
rusze" obowi'zuj'cych procedur oraz post&powania z danymi osobowymi wycho-
wanków (które opisano w charakterystyce projektu). M!odzi badacze zostali przy-
gotowani równie# przez kadr& placówki do funkcjonowania w niej w charakterze 
wolontariuszy, co wykluczy!o ryzyko obecno(ci w instytucji w sposób nieadekwat-
ny i niezgodny z obowi'zuj'cymi w niej zasadami wynikaj'cymi z rygorów sanitar-
nych spowodowanych pandemi' COVID-19.

Jak opisano w charakterystyce cz&(ci projektowej, w toku warsztatów badacze 
wypracowali zasady etycznych bada" terenowych oraz wewn&trzny kodeks, w któ-
rym okre(lili potencjalne obci'#enia i sposoby ich minimalizacji. Ka#dy z bada-
czy zosta! obj&ty wsparciem przez wyznaczon' osob& z kadry, z któr' na bie#'co 
móg! rozstrzyga+ do(wiadczane sytuacje i potencjalne zagro#enia oraz w'tpliwo(ci. 
Dodatkowo badacze spotykali si& z osobami prowadz'cymi projekt na cotygodnio-
wych spotkaniach roboczych, których celem by!o omawianie trudno(ci, potencjal-
nych sytuacji problemowych oraz sposobów ich rozwi'zywania. Strategia dzia!a" 
odbywa!a si& zgodnie z wytycznymi precyzuj'cymi konteksty etyczne bada" i zo-
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sta!a zaakceptowana przez Komisj& do spraw Etyki Bada" Wydzia!u Nauk o Eduka-
cji Uniwersytetu w Bia!ymstoku. 

8. Charakterystyka opracowania
Struktura niniejszej ksi'#ki ma odzwierciedla+ drog&, jak' przechodzi wycho-

wanek tra, aj'cy do terapeutycznego zak!adu poprawczego. Pierwszy rozdzia! au-
torstwa Jessiki Kristin Nowak i Anny ?ukasiak zawiera charakterystyk& izby przej-
(ciowej – miejsca, które dla wychowanków placówki jest szczególnie stresuj'ce. Ten 
stan spowodowany jest wynikaj'c' z wymogów formalnych dotkliw' form' deten-
cji, poczuciem niepewno(ci co do nowego miejsca, w którym nieletni sp&dzi kolej-
ne miesi'ce i lata, gdzie jest poddawany procedurom diagnostycznym i przyswaja 
zasady umo#liwiaj'ce mu bycie cz!onkiem grupy wychowawczej. Literatura przed-
miotu jest na ten temat stosunkowo skromna. Pomimo to autorki poradzi!y sobie 
z tym wyzwaniem i dokona!y analizy aktów prawnych reguluj'cych funkcjonowa-
nie izby, a nast&pnie (bazuj'c na materiale zebranym w toku bada") przedstawi!y jej 
funkcjonowanie z perspektywy wychowanków. 

Podczas pobytu w izbie przej(ciowej nieletni maj' kontakt z pracownika-
mi zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego, którego funkcjonowanie opisa!y Natalia 
Szklanko oraz Izabela %lu#y"ska. W oparciu o literatur& przedmiotu wskaza!y dwa 
wiod'ce modele diagnozowania (patogenetyczny i salutogenetyczny), przybli#y-
!y kluczow' dla funkcjonowania perspektyw& zindywidualizowanego podej(cia do 
wychowanków, w tym z zastosowaniem procedury case management oraz ewaluacji 
dzia!alno(ci z wykorzystaniem superwizji. W ramach swoich bada" autorki prze-
analizowa!y (poza wspomnianymi procedurami stosowanymi w izbie przej(ciowej) 
metodyczny wymiar podstruktury zak!adu, analizuj'c zakres dzia!a", stosowane 
metody i formy pracy oraz specy, k& kluczowego w pracy z nieletnimi dokumen-
tu, jakim jest Indywidualny Program Terapeutyczno-Resocjalizacyjny. W tym przy-
padku badaniami obj&to kadr& Zespo!u, dzi&ki czemu mo#na by!o dodatkowo po-
zna+ trudno(ci, jakie napotykaj' jego cz!onkowie podczas swojej codziennej pracy. 

W kolejnym rozdziale Izabela Waszkiewicz i Martyna Dr'gowska podda!y ana-
lizie funkcjonowanie grup resocjalizacyjno-terapeutycznych. To najsilniej (w sensie 
liczby wychowanków oraz kadry) reprezentowana struktura organizacyjna zak!a-
du poprawczego. W efekcie autorki musia!y zmierzy+ si& ze stosunkowo obszer-
nym materia!em badawczym, na który z!o#y!y si& wywiady z dziewi&cioma wycho-
wankami oraz czterema osobami z kadry. Istotnym faktem wynikaj'cym z analiz 
zawartych w tym rozdziale jest to, #e nieletni tra, aj'cy do bia!ostockiej instytucji 
to w wi&kszo(ci – jak trafnie okre(li!y – dzieci placówkowe, czyli osoby z wielolet-
nim do(wiadczeniem pobytu w ró#nego rodzaju instytucjach opieku"czo-wycho-
wawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. W swoich analizach autorki przy-
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bli#y!y istot& rozumienia przez kadr& indywidualnego podej(cia do wychowanka. 
Dokona!y tak#e charakterystyki funkcjonowania trzech grup resocjalizacyjno tera-
peutycznych, uwzgl&dniaj'c odmienno(+ ich programów pracy (ka#da z nich funk-
cjonuje wed!ug w!asnego programu autorskiego), co znajduje odzwierciedlenie 
w specy, ce etapów pracy z wychowankiem oraz wynikaj'cych z nich przywilejów. 
Na szczególn' uwag& zas!uguje analiza zorganizowania kadry poszczególnych grup 
oraz stosowane przez jej cz!onków indywidualne i grupowe metody pracy z nielet-
nimi.

Grupa readaptacyjna to szczególna forma organizacyjna bia!ostockiej pla-
cówki. Po(wi&cono jej kolejny rozdzia! autorstwa Katarzyny Kolendo oraz Izabe-
li Waszkiewicz. Na uwag& zas!uguje umiej&tne wyszukanie w literaturze przedmio-
tu przes!anek na temat readaptacyjnego modelu pracy z nieletnimi. Dost&pno(+ 
Hróde! w tej materii jest ograniczona, ponadto analiza funkcjonowania oddzia!y-
wa" wobec wychowanków stwarzaj'cych sytuacje problemowe jest szczególnie nie-
wdzi&cznym pedagogicznie tematem, bo apriori lokuj'cym rozwa#ania wokó! za-
gadnienia wdra#ania stosowania sankcji wynikaj'cych z zachowa" wychowanków 
antagonistycznych wobec przyj&tego modelu oddzia!ywa" resocjalizacyjno-tera-
peutycznych. To znajduje odzwierciedlenie zarówno w literaturze przedmiotu, jak 
i stosowanych w placówkach resocjalizacyjnych procedur (nieliczne rozwi'zania 
organizacyjne w kilku zak!adach poprawczych). Autorki poradzi!y sobie z tym wy-
zwaniem, k!ad'c nacisk na kluczow' w relacjach wychowanków grupy readapta-
cyjnej wobec systemu resocjalizacji kategori& oporu, umiej&tnie implementuj'c j' 
na potrzeby swojego rozdzia!u z p!aszczyzny szeroko poj&tej edukacji.

Nieletni z placówki to osoby, które w wi&kszo(ci obj&te s' obowi'zkiem szkol-
nym, jednak#e jego realizacja jest zorganizowana w sposób odmienny od modelu 
obowi'zuj'cego w tradycyjnej szkole. Jest to temat kolejnego rozdzia!u autorstwa 
Jessiki Kristin Nowak, Natalii Markowskiej i Piotra Wi&c!awskiego. W swoim tek-
(cie dokonali oni ogl'du trzech wymiarów. Zwrócili uwag& na kontekst formalny 
i przeanalizowali struktur& organizacyjn' systemu edukacji w placówce zwracaj'c 
szczególn' uwag& na jego specy, k&. Kolejnym poruszonym w tek(cie aspektem byli 
nieletni jako odbiorcy us!ug edukacyjnych, z do(wiadczeniem niepowodze" szkol-
nych, którzy pe!ni'c rol& ucznia, stosuj' ró#norodne strategie szkolnego survivalu. 
Dodatkowo autorzy opisali realizowane przez nauczycieli rozwi'zania metodycz-
ne umo#liwiaj'ce wychowankom uporanie si& z realizacj' obowi'zku szkolnego, 
ale tak#e rozwijanie potrzeby poznania i zdobywania wiedzy. Poza przybli#eniem 
funkcjonuj'cych w placówce szkó!: podstawowej i bran#owej opisano dodatkowo, 
jak zorganizowano nauczanie indywidualne oraz opisano realizacj& autorskiego 
programu edukacyjnego dla pe!noletnich wychowanków o nazwie „Grupa A”. 
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W placówce izolacyjnej organizacja czasu wolnego to szczególne zadanie, 
z którym zmierzy+ si& musi kadra. Chc'c si& z nim upora+, nale#y bra+ pod uwa-
g& pobudzanie twórczej aktywno(ci, który to model zachowa" b&dzie elementem 
wspomagaj'cym rozwój nieletnich, a dodatkowo pozwoli im na lepsz' reintegracj& 
ze spo!ecze"stwem po zako"czeniu resocjalizacji. Temu zagadnieniu po(wi&cony 
jest przedostatni rozdzia! opracowany przez Natali& Markowsk' oraz Jessik& Kristin 
Nowak. Autorki skupi!y si& na dwóch kluczowych formach aktywno(ci: zorganizo-
wanej, przygotowywanej i prowadzonej przez instruktorów i uwzgl&dnionej w har-
monogramie pracy grupy oraz na aktywno(ciach wychowanków, które maj' cha-
rakter nieformalny i oddolny. Dodatkowo autorki zwróci!y w swoim tek(cie uwag& 
na organizacj& czasu wolnego w dni wolne od zaj&+ szkolnych, w okresie (wi'tecz-
nym i wakacyjnym a tak#e na formy organizacji kontaktu nieletnich ze (wiatem ze-
wn&trznym.

Ostatni rozdzia! publikacji (autorstwa Julity Wiszowatej-Parfeniuk i Piotra 
Wi&c!awskiego) po(wi&cono osobom, które przygotowuj' si& do funkcjonowania 
poza instytucj' i zamieszkuj' w placówkowym hostelu. W swoich analizach autorzy 
zwrócili uwag& na kilka kluczowych zagadnie" zwi'zanych z przygotowaniem nie-
letnich do powrotu do (rodowiska otwartego. Poza kontekstami formalnymi (zwi'-
zanymi z organizacj' pracy hostelu, zasadami obowi'zuj'cymi nieletnich) autorzy 
pokusili si& o poznanie sposobów percepcji samodzielno(ci przez wychowanków 
hostelu (w tym funkcjonowania po opuszczeniu placówki), a dodatkowo opisa-
li zasoby, jakie maj' do dyspozycji m!odzi ludzie opuszczaj'cy placówki resocjali-
zacyjne. W zako"czeniu autorzy s!usznie zwracaj' uwag& na problemy systemowe 
i organizacyjne utrudniaj'ce mo#liwo(+ badania losów #yciowych wychowanków 
opuszczaj'cych placówki resocjalizacyjne. Ten kontekst funkcjonuje w systemie re-
socjalizacji jako forma patogenetycznego modelu postrzegania problemu i sprowa-
dza si& do pos!ugiwania si& terminem „powrotno(+ do przest&pstwa”, co znacznie 
redukuje mo#liwo(+ implementacji rozwi'za" salutogenetycznych. W naszym za-
mierzeniu funkcjonowanie wychowanków po opuszczeniu placówki stanowi+ mia-
!o temat ostatniego rozdzia!u ksi'#ki. Niestety, m!odym badaczom nie uda!o si& 
zebra+ materia!u, na bazie którego mo#na by!o przygotowa+ zadowalaj'ce opraco-
wanie. Nale#y mie+ nadziej&, #e plany autorów co do opracowania tekstu na temat 
losów #yciowych wychowanków opuszczaj'cych Zak!ad Poprawczy w Bia!ymstoku 
uda si& zrealizowa+ w najbli#szej przysz!o(ci i ten tekst b&dzie stanowi! znakomite 
uzupe!nienie niniejszej publikacji. 
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Podzi'kowania
Podsumowuj'c dokonany powy#ej rys teoretyczny i za!o#enia badawcze ksi'#-

ki, pragniemy serdecznie podzi&kowa+ Dyrektorowi Zak!adu Poprawczego w Bia-
!ymstoku Paw!owi Niewodowskiemu za otwarto(+ i gotowo(+ do realizacji niestan-
dardowych dzia!a" s!u#'cych nie tylko opisanej instytucji, ale równie# przysz!ym 
adeptom pedagogiki resocjalizacyjnej. Ta ksi'#ka to kolejny namacalny przyk!ad 
dobrych praktyk, jakie dane nam jest wspólnie (jako nauczycielom akademickim) 
realizowa+ z powodzeniem w ci'gu ostatnich kilkunastu lat z kadr' bia!ostockkiej 
instytucji. Dzi&kujemy równie# kierownikom internatu (Grzegorzowi Piekutow-
skiemu) oraz dyrektorowi szkó! (Zbigniewowi Domagale) za wsparcie organizacyj-
ne podczas realizacji bada". S!owa podzi&kowa" kierujemy tak#e do kadry placów-
ki, która nie tylko wspiera!a m!odych badaczy podczas realizacji bada", ale tak#e 
wchodzi!a w role osób badanych. Szczególne podzi&kowania nale#' si& wychowan-
kom Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku, jako #e bez wi&kszych oporów dzielili 
si& swoimi do(wiadczeniami i prze#yciami z przesz!o(ci, jak i z pobytu w placów-
ce. Jako redaktorzy pracy dzi&kujemy wszystkim m!odym badaczom i badaczkom, 
którzy w!'czyli si& do pracy nad ksi'#k' za to, #e sk!onni byli po(wi&ci+ ogrom swo-
jego czasu, aby jak najlepiej zg!&bia+ arkana pracy w zawodzie wychowawcy-tera-
peuty w placówce resocjalizacyjnej, a zarazem pozna+ podstawy pracy badawczej 
oraz podj'+ si& trudu opracowania publikacji, wiedz'c, #e jedynym wynagrodze-
niem b&dzie dobre s!owo i kilkadziesi't stron papieru wype!nionych ich autorskim 
tekstem.

Czytelników niniejszej ksi'#ki pragniemy jeszcze raz uczuli+ na fakt, #e zawar-
te w niej rozdzia!y to publikacyjne debiuty. Jak wi&kszo(+ tego rodzaju prac mo#na 
w nich znaleH+ drobne niedoci'gni&cia warsztatowe, jednak warto pami&ta+, z jak 
trudn' materi' przysz!o si& autorkom i autorom mierzy+. To przyswojenie specjali-
stycznej (bardzo cz&sto sk'pej) literatury z analizowanych obszarów, wielogodzin-
ne przygotowywanie si& do bada", wielodniowe analizy i praca nad tekstem. Maj'c 
na wzgl&dzie te prawid!owo(ci, z pe!nym przekonaniem nale#y uzna+, #e s' to bar-
dzo udane debiuty, które z czasem (miejmy nadziej&) stan' si& przyk!adami warto-
(ciowych karier m!odych przedstawicieli i przedstawicielek nauk spo!ecznych. 

Redaktorzy ksi,#ki
Bia!ystok – Warszawa 2022
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Rozdzia! 2

CHARAKTERYSTYKA POBYTU WYCHOWANKÓW 
W IZBIE PRZEJ%CIOWEJ W ZAK?ADZIE POPRAWCZYM 

W BIA?YMSTOKU

1. Wprowadzenie
Izba przej(ciowa to jedno z pierwszych pomieszcze" zak!adu poprawczego, 

do którego tra, a nieletni po skierowaniu do placówki. To miejsce, w którym sp&-
dza swoje pierwsze chwile w zak!adzie, poznaje personel, regulamin, w!asne prawa 
i obowi'zki, a tak#e zasady panuj'ce w placówce. Sp&dz' je jednak w odosobnieniu, 
w czasie którego ma kontakt z przedstawicielami kadry, pracownikami s!u#by zdro-
wia oraz stra#nikami. Izba przej(ciowa to tak#e miejsce, do którego tra, a wychowa-
nek doprowadzony po niepowrocie z urlopu lub ucieczki. 

Czas pobytu w izbie przej(ciowej, który jest jednocze(nie pierwszym etapem 
umieszczenia w placówce, jest szczególnie istotny z kilku powodów. Pierwszym 
z nich jest fakt, i# podczas pobytu wychowanka w izbie przej(ciowej maksymalnie 
przez czterna(cie kolejnych dni poddawany jest szeroko poj&tej obserwacji. Na pod-
stawie jej wyników podejmowane s' dalsze decyzje o losie wychowanka w zak!adzie 
– przyk!adowo o jego przynale#no(ci do jednej z grup zak!adowych (Chomczy"-
ski, 2017, 122). Obserwacja musi przebiega+ zatem w warunkach, które pozwol' 
na skuteczne zebranie wszystkich niezb&dnych informacji.

Dla niektórych wychowanków to tak#e czas pierwszego kontaktu z placówk' 
i jej kadr'. Ju# od pierwszych chwil pobytu w placówce nowy wychowanek powi-
nien czu+ si& bezpiecznie. Nie mo#na wi&c dopuszcza+ do sytuacji, w której pod-
opieczni umieszczeni w izbie przej(ciowej doznaj' stygmatyzacji, dyskryminacji, 
!amania ich praw czy innych dolegliwo(ci wynikaj'cych z samego faktu umieszcze-
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nia w izbie przej(ciowej. Dobrymi praktykami s' zatem m. in. niedyskryminuj'ce 
stroje wychowanków przebywaj'cych w izbie (nieró#ni'ce si& od garderoby pozo-
sta!ych wychowanków), dobre wyposa#enie pomieszczenia (np. w telewizor lub ta-
blic& do rysowania) czy umieszczenie toalety w obr&bie izby przej(ciowej (Szwast, 
Wi(niewska, Wolny, 2014, 106–108).

Innym wa#nym powodem, dla którego problematyka pobytu wychowanka 
w izbie przej(ciowej jest wyj'tkowo istotna to fakt, #e oprócz mo#liwo(ci zebra-
nia wszystkich niezb&dnych informacji przez pracowników zak!adu przed umiesz-
czeniem wychowanka w grupie pobyt w izbie przej(ciowej jest pocz'tkiem procesu 
socjometrycznego dopasowania wychowanka i personelu placówki (Chomczy"-
ski, 2015, 264). Z perspektywy personelu zak!adów poprawczych umieszczenie wy-
chowanka w izbie przej(ciowej stanowi swego rodzaju „rytua! przyjmowania no-
wego przybysza”. Zwi&kszane jest wówczas nat&#enie indywidualnych oddzia!ywa" 
na podopiecznego w celu zainicjowania w nim procesów adaptacyjnych, które po-
mog' mu dostosowa+ si& do zasad i warunków panuj'cych w placówce (Chomczy"-
ski, 2014, 144). Akcentuje si&, #e sposób komunikowania si& personelu z wycho-
wankiem nie mo#e podkre(la+ dominacji pracownika nad wychowankiem, mimo 
#e$zdecydowana cz&(+ interakcji w czasie pierwszych kontaktów nale#y do pracow-
ników zak!adu (Szwast, Wi(niewska, Wolny, 2014, 144). Z uwagi na powy#sze nale-
#y dba+, aby proces ten przebiega! bez zak!óce" – zgodnie z liter' prawa, zarówno 
krajowego, jak i mi&dzynarodowego oraz z dorobkiem wiedzy na temat wychowa-
nia i resocjalizacji nieletnich. 

2. Umieszczenie w izbie przej$ciowej 
w $wietle przepisów prawnych 

Szczegó!owe warunki pobytu w izbie przej(ciowej uregulowane s' przede 
wszystkim w wewn&trznych aktach prawnych placówek. Podstawowe warunki 
i zasady funkcjonowania izby przej(ciowej okre(la jednak rozporz'dzenie Ministra 
Sprawiedliwo(ci z dnia 17 paHdziernika 2001 r. w sprawie zak!adów poprawczych 
i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1054), którego ujednolicona wersja 
zosta!a og!oszona obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 6 lutego 2017$r. 
w sprawie og!oszenia jednolitego tekstu rozporz'dzenia Ministra Sprawiedliwo(ci 
w sprawie zak!adów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.$z poz.$487). 

Przepisy rozporz'dzenia zawieraj' de, nicje legalne izby przej(ciowej w schro-
nisku oraz w zak!adzie. Na gruncie tego aktu prawnego izb& przej(ciow' (zarów-
no w schronisku, jak i w zak!adzie) ustawodawca de, niuje jako „wyodr&bnio-
ne pomieszczenie urz'dzone w sposób odpowiadaj'cy warunkom pomieszczenia 
mieszkalnego, pozostaj'ce pod sta!ym nadzorem, które powinno posiada+ urz'dze-
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nia pozwalaj'ce monitorowa+ w nim pobyt nieletniego”. Przepis ten wskazuje, jakie 
przes!anki nale#y spe!ni+, aby dane pomieszczenie mog!o s!u#y+ jako izba przej(cio-
wa. Przes!anki te maj' charakter obligatoryjny i zosta!y sformu!owane jak poni#ej:

Pomieszczenie musi by+ wyodr&bnione - oznacza to, #e przestrze" musi by+ 
wydzielona z wi&kszej ca!o(ci, pomieszczenie nie mo#e by+ po!'czone z innym, ist-
nieje mo#liwo(+ jego zamkni&cia oraz nie mo#e spe!nia+ ono #adnych innych funk-
cji ni# funkcj& izby przej(ciowej.

Pomieszczenie musi odpowiada+ warunkom pomieszczenia mieszkalnego - 
ustawodawca nie de, niuje jednak, jak nale#y interpretowa+ poj&cie „pomieszcze-
nia mieszkalnego” na gruncie tego rozporz'dzenia. Mo#na domy(la+ si& jednak, #e 
chodzi o takie urz'dzenie pomieszczenia, które umo#liwi wychowankowi zaspo-
kojenie jego podstawowych potrzeb, a warunki panuj'ce w nim nie b&d' stanowi!y 
dolegliwo(ci i b&d' wyrazem poszanowania jego godno(ci osobistej. Warunki izby 
przej(ciowej nie mog' tak#e ró#ni+ si& znacz'co od warunków panuj'cych w in-
nych pomieszczeniach mieszkalnych w placówce.

Ponadto Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludz-
kiemu lub Poni#aj'cemu Traktowaniu albo Karaniu w Dziewi'tym Raporcie Ogól-
nym (1999) wskazuje, #e: „miejsca do spania dla nieletnich, poza tym, #e powin-
ny by+ odpowiedniej wielko(ci, dobrze o(wietlone i dobrze wentylowane, powinny 
by+ w!a(ciwie umeblowane, dobrze udekorowane i oferowa+ odpowiednie bodHce 
wzrokowe. O ile nie przemawiaj' za tym przes!anki bezpiecze"stwa, nale#y zezwo-
li+ nieletnim na posiadanie rozs'dnej ilo(ci przedmiotów osobistych” (9th General 
Report on the CPT’s activities, 1999, 14).

Pomieszczenie musi znajdowa+ si& pod sta!ym nadzorem – poprzez sta!y nad-
zór nale#y rozumie+ ca!odobowe pilnowanie pomieszczenia przez pracowników 
zak!adu. Nadzór powinien by+ sta!y, dlatego musi by+ pe!niony w sposób nieprze-
rwany przez ca!y pobyt wychowanka w izbie przej(ciowej. Rozwi'zaniem jest pe!-
nienie nadzoru na posterunku przy izbie przej(ciowej przez pracowników placówki 
w systemie zmianowym. Niniejsze rozporz'dzenie nak!ada na kadr& zak!adu pe!-
ni'c' zmiany na posterunku przy izbie przej(ciowej m.in.: obowi'zek codziennego 
sprawdzenia stanu zabezpieczenia techniczno-ochronnego pomieszczenia, syste-
matycznego kontrolowania zachowania nieletnich umieszczonych w izbie przej-
(ciowej, przeprowadzania szczegó!owych kontroli pomieszcze" izby przej(ciowej 
przed umieszczeniem w nich nieletnich oraz po opuszczeniu tych pomieszcze" 
przez nieletnich (które ka#dorazowo musi odnotowa+ w ksi'#ce), a tak#e kontrolo-
wania w nieregularnych odst&pach czasu zachowania nieletnich w czasie ciszy noc-
nej.

Pomieszczenie powinno by+ wyposa#one w urz'dzenia umo#liwiaj'ce mo-
nitoring pobytu - chocia# u#ycie zwrotu „powinno” w potocznym rozumie-
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niu interpretowa+ mo#na jako pewn' rad& czy sugesti&, to jednak przy wyk!adni 
prawa powy#sz' przes!ank& nale#y traktowa+ jako warunek o charakterze obliga-
toryjnym (postanowienie Naczelnego S'du Administracyjnego z dnia 31 stycznia 
2012$r., I OSK 1016/11. Postanowienie Naczelnego S'du Administracyjnego z dnia 
12$stycznia 2009$r., II FZ 612/08). Pomieszczenia spe!niaj'ce funkcj& izby przej(cio-
wej musz' zatem by+ wyposa#one w urz'dzenia, które umo#liwi' sta!' obserwacj& 
nieletniego. Przepis wyraHnie wskazuje, #e urz'dzenia te musz' pozwala+ na moni-
torowanie – a wi&c na obserwacj& w czasie rzeczywistym, np. telewizj& przemys!ow' 
(CCTV). Ponadto nagrania z monitoringu musz' by+ zapisywane i archiwizowane 
przez okre(lony przepisami rozporz'dzenia czas. 

Dopiero spe!nienie powy#szych warunków sprawia, #e pomieszczenie zosta!o 
odpowiednio przystosowane do spe!nienia funkcji izby przej(ciowej. Wewn&trzne 
akty prawne placówek nie mog' by+ sprzeczne z przepisami obowi'zuj'cego roz-
porz'dzenia, natomiast wskazane jest, aby precyzowa!y jego przepisy zgodnie z po-
trzebami i mo#liwo(ciami konkretnej placówki. 

Aktualne brzmienie tego przepisu znacz'co ró#ni si& od pierwotnego brzmie-
nia rozporz'dzenia z 2001 r. W poprzedniej wersji rozporz'dzenia ustawodawca 
de, niowa! izb& przej(ciow' w zak!adzie jako „wyodr&bnione pomieszczenie urz'-
dzone w sposób odpowiadaj'cy warunkom pomieszczenia mieszkalnego”. Kata-
log warunków, jakie musia!o spe!nia+ takie pomieszczenie, jest znacznie ubo#szy, 
nie zawiera bowiem warunku sta!ego nadzoru pomieszczenia oraz wyposa#enia 
w urz'dzenia pozwalaj'ce na monitorowanie pobytu nieletniego w izbie przej-
(ciowej. Co interesuj'ce, warunki te zawiera!a wówczas de, nicja izby przej(ciowej 
w schronisku dla nieletnich. Ustawodawca obwieszczeniem z 2017 r. ujednolici! de-
, nicje izby przej(ciowej w zak!adzie i schronisku, decyduj'c si& na szersz' wersj& 
katalogu obligatoryjnych warunków do spe!nienia w obu tych przypadkach.

Obowi'zuj'ce przepisy wskazuj', #e nieletni po przyj&ciu do zak!adu mo#e 
przebywa+ w izbie przej(ciowej nie d!u#ej ni# 14 dni i mo#e zosta+ umieszczony 
w niej w celu:

1. przeprowadzenia rozmowy wst&pnej,
2. poddania go wst&pnym badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sani-

tarnym,
3. poddania go badaniom osobopoznawczym1.

1 Badaniami osobopoznawczymi określa się różnorodne procesy poznawcze obejmujące następujące zakresy: 
1) od prostego zbierania czy sumowania informacji do badań opartych na stosowaniu skomplikowanych na-
rzędzi diagnostycznych; 2) od zbierania danych dotyczących wyłącznie osoby do pełnej analizy danych środo-
wiskowych; 3) od ustalenia faktów teraźniejszych do odtworzenia faktów minionych i przewidywania zdarzeń 
przyszłych, aż do programowania doboru środków oddziaływania (Poklek 2017, 53).
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Powy#szy katalog ma charakter zamkni&ty, co oznacza, #e celem pobytu nie-
letniego w izbie przej(ciowej mog' by+ wy!'cznie przypadki enumeratywnie wska-
zane przez ustawodawc& w przepisie. Wcze(niejsza wersja rozporz'dzenia z 2001$r. 
przewidywa!a dodatkowo takie przes!anki umieszczenia nieletniego w izbie przej-
(ciowej w zak!adzie:

1. przygotowanie planu indywidualnych oddzia!ywa" resocjalizacyjnych,
2. utrzymanie bezpiecze"stwa i porz'dku w zak!adzie,
3. zapobieganie agresji lub dezorganizacji #ycia w zak!adzie.

Szczególnie dwie ostatnie przes!anki z poprzedniej wersji rozporz'dzenia wy-
daj' si& by+ s!usznie uchylone przez ustawodawc& w 2016 r., poniewa# te cele re-
alizowane s' podczas umieszczenia nieletniego w izbie izolacyjnej, warunki któ-
rego reguluj' odr&bne przepisy (rozporz'dzenie Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 
3$czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczaj'cej i izby izolacyjnej Dz.$U.$poz.$638; 
ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o (rodkach przymusu bezpo(redniego i broni pal-
nej Dz.U.$poz. 628). Nadmiernie generalny charakter tych przes!anek tworzy! pole 
do nadu#y+. Jak wskazuje raport dotycz'cy izolacji nieletnich, przygotowany przez 
Szwasta, Wi(niewsk' i Wolnego na rzecz Helsi"skiej Fundacji Praw Cz!owieka 
(2014), w niektórych wizytowanych zak!adach poprawczych ówcze(ni wychowan-
kowie uskar#ali si& na cz&stotliwo(+ pobytów w izbie przej(ciowej, jednak ze wzgl&-
du na obowi'zywanie omawianego przepisu z §44 rozporz'dzenia uniemo#liwia!o 
to przeprowadzenie legalnej kontroli stosowania izby przej(ciowej (Szwast, Wi-
(niewska, Wolny, 2014, 107).

Jednak zarówno w ujednoliconej, obowi'zuj'cej wersji rozporz'dzenia, jak 
i wersji przed zmianami z 2001 r., niedopuszczalne by!o umieszczenie nieletnie-
go w izbie przej(ciowej w celach innych ni# te okre(lone przepisami prawa. Jak wy-
nika z Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zak!adu Poprawcze-
go i Schroniska dla Nieletnich w %widnicy z 2013 r., realizowanie celów innych ni# 
wskazanych przez ustawodawc& w rozporz'dzeniu, w szczególno(ci, gdy warunki 
panuj'ce w izbie przej(ciowej nie odpowiadaj' warunkom mieszkalnym, jest nie-
dopuszczalne i nale#y odst'pi+ od umieszczenia nieletniego w takim pomieszcze-
niu (Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zak!adu Poprawczego 
i Schroniska dla Nieletnich w %widnicy z dnia 3 czerwca 2013 r. RPO-724737–
VII–720.8.2/720.8.3/13/WS). Nie mo#na tak#e stosowa+ umieszczenia nieletniego 
w izbie przej(ciowej jako (rodka dyscyplinarnego ani traktowa+ izby przej(ciowej 
jako substytutu izby izolacyjnej.
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3. Metodologia bada( w"asnych
3.1. Cel i przedmiot bada(

Przedmiot bada" naukowych to (ci(le okre(lony wycinek rzeczywisto(ci, któ-
ry stanowi obiekt zainteresowania danej dziedziny nauki. Przedmiotem bada" 
spo!ecznych, wed!ug J.$Sztumskiego (1995, 7), mog' by+ wszystkie elementy rze-
czywisto(ci spo!ecznej: zbiorowo(ci, instytucje, procesy i zjawiska. Przedmiotem 
niniejszych bada" jest pobyt wychowanków w izbie przej(ciowej w Zak!adzie Po-
prawczym w Bia!ymstoku. 

Celem niniejszych bada" jest opisanie charakterystyki pobytu w izbie przej-
(ciowej z uwzgl&dnieniem takich jego aspektów, jak: do(wiadczenia codziennego 
dnia, relacje z personelem zak!adu, emocje wychowanków podczas pobytu w izbie 
przej(ciowej oraz sposoby radzenia sobie z izolacj'.

3.2. Problemy badawcze

Problem badawczy to pewien obszar niewiedzy, który nie zosta! dotychczas 
obja(niony na gruncie dotychczasowych osi'gni&+ nauki, a w bardziej praktycz-
nym uj&ciu: jest to pytanie skonstruowane w oparciu o dotychczasowy stan wiedzy, 
na które odpowiedziami maj' by+ wyniki badania (Apanowicz, 2002). Na potrzeby 
niniejszej pracy sformu!owano nast&puj'ce problemy badawcze:

Problem g"ówny: Jak przebiega pobyt wychowanków w izbie przej(ciowej 
w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku? 

Problemy szczegó"owe: 
1. Jak wygl'da codzienno(+ podczas pobytu w izbie przej(ciowej? 
2. Jakie s' relacje wychowanków z kadr' zak!adu poprawczego w czasie poby-

tu w izbie przej(ciowej?
3. Jakie emocje towarzysz' wychowankom podczas umieszczenia w izbie 

przej(ciowej? 
4. Jak wychowankowie funkcjonuj' w warunkach detencji wynikaj'cej z poby-

tu w izbie przej(ciowej?

3.3. Metody, techniki i narz'dzia badawcze

Metoda badawcza to zgodny z celem bada" sposób post&powania naukowego, 
cechuj'cy si& okre(lon' procedur' i stosowaniem odpowiednich narz&dzi badaw-
czych (Apanowicz, 2002, 60). Na potrzeby niniejszego opracowania badacze pos!u-
#yli si& metod' jako(ciow' w postaci wywiadu oraz analizy dokumentów. 
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Do przeprowadzenia bada" zastosowano wywiad cz&(ciowo ustrukturyzo-
wany. Badacze korzystali z dyspozycji do wywiadu.

3.4. Organizacja, teren i przebieg bada(

Ze wzgl&du na specy, k& miejsca, jakim jest izba przej(ciowa, ka#dy przeby-
waj'cy w zak!adzie wychowanek móg! by+ potencjalnym uczestnikiem bada", po-
niewa# aby znaleH+ si& w zak!adzie, musia! zosta+ pocz'tkowo umieszczony w izbie 
przej(ciowej. Z tego powodu w pierwszym etapie bada" g!ównym kryterium by!o 
dobranie próby do bada", pos!uguj'c si& kryterium: ch&+ potencjalnych badanych 
do udzia!u w wywiadzie. Etap drugi polega! na uzyskaniu informacji o wychowan-
kach, którzy mieli wi&ksze do(wiadczenie w pobytach na izbach przej(ciowych, 
tj. byli w innych zak!adach poprawczych, schroniskach lub dokonali niepowrotu. 
Uda!o si& dokona+ tego metod' kuli (nie#nej, która charakteryzuje si& nielosowym 
doborem badanej próby.

Ka#da z zarekomendowanych osób wyrazi!a ch&+ uczestniczenia w badaniach. 
Badaniem obj&to dziewi&+ osób. Ka#da z rozmów by!a poprzedzona uzyskaniem pi-
semnej zgody na uczestnictwo, nagrywanie oraz wykorzystanie uzyskanego mate-
ria!u badawczego w celach naukowych. Badani zostali zapewnieni o anonimowo-
(ci badania poprzez zakodowanie ich imion oraz nieujawnianie ich charakterystyki. 

Analiza materia!u by!a poprzedzona transkrypcj' wywiadów oraz ich kodo-
waniem. Cytaty z wypowiedzi osób badanych zosta!y oznaczone kursyw'. Nie in-
gerowano w styl wypowiedzi. Zastosowano zasady ortogra, i i interpunkcji celem 
zwi&kszenia przejrzysto(ci czytanego tekstu. 

Badania przeprowadzono g!ównie na terenie internatu. W czasie przeprowa-
dzania bada" w izbie przej(ciowej nie by! umieszczony #aden wychowanek. 

4. Analiza bada( w"asnych
W niniejszej cz&(ci pracy przedstawiona zosta!a charakterystyka pobytu wy-

chowanków Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku w izbie przej(ciowej. Opisany zo-
sta! wygl'd pomieszczenia, codzienne #ycie wychowanków przebywaj'cych w izbie 
przej(ciowej, czynno(ci podejmowane w stosunku do wychowanka w pierwszych 
dniach jego pobytu, do(wiadczenia wychowanków zwi'zane z pobytem. Przedmio-
tem analizy by!y równie# relacje mi&dzy wychowankiem w izbie przej(ciowej a per-
sonelem placówki. Innym analizowanym elementem by!y emocje towarzysz'ce 
wychowankom podczas pobytu w izbie. Zbadano równie# dynamik& pobytu pod-
opiecznego w izbie przej(ciowej, jak równie# trudno(ci, które wychowankowie na-
potykaj' podczas swoich pierwszych dni w zak!adzie. Przedmiotem bada" i analizy 
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by!y te# sposoby wychowanków na radzenie sobie z do(wiadczeniem detencji. Opi-
sano takie sposoby, jak czytanie, rozmowy oraz wyj(cia na spacerniak. 

4.1. Opis pomieszczenia izby przej$ciowej

Izba przej(ciowa w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku to pomieszczenie 
wyposa#one w !ó#ko, ma!y stolik, krzes!o oraz szaM &. W pomieszczeniu znajduje 
si& tak#e radio. Pod!og& pomieszczenia wy(ciela wyk!adzina w kolorze niebieskim. 
%ciany pomieszczenia równie# zosta!y pomalowane na kolor niebieski. W izbie 
znajduje si& tak#e dwuskrzyd!owe okno, okratowane od zewn&trznej i wewn&trznej 
strony oraz grzejnik. Wn&trze wyposa#one jest bardzo skromnie, ró#ni'c si& znacz-
nie od pomieszcze" mieszkalnych w budynku.

Izba przejściowa w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

Fot. Jessica Kristin Nowak, 2021.

4.2. Pierwsze dni pobytu

Zgodnie ze schematem dotycz'cym pierwszych dni pobytu nowego wycho-
wanka w placówce, stanowi'cym za!'cznik do regulaminu Zak!adu Poprawczego 
w Bia!ymstoku, pobyt nieletniego w izbie przej(ciowej sk!ada si& z trzech etapów: 
pierwszego dnia, od pierwszego do trzeciego dnia oraz od trzeciego do dziesi'te-
go dnia. Na ka#dym z etapów wskazane s' osoby, które kontaktuj' si& z nowym wy-
chowankiem, realizuj'c ich zadania zwi'zane z ich rol' i danym etapem. 
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Podczas pierwszego dnia dyrektor zak!adu przedstawia nowemu podopiecz-
nemu ogólne warunki pobytu w placówce. Ponadto przekazuje spostrze#enia dy-
rektorowi szkó! i kierownikowi internatu, a tak#e wydaje zalecenia dotycz'ce poby-
tu w izbie przej(ciowej. Personel medyczny (okre(lany w analizowanym schemacie 
jako „s!u#ba zdrowia”) bada stan zdrowia i stan psychiczny nowego wychowanka. 
Po badaniach przekazuje dyrektorowi szko!y i kierownikowi internatu zalecenia do-
tycz'ce #ywienia podopiecznego, zalecenia i przeciwskazania dotycz'ce pobytu, na-
uki oraz pracy. Wskazuje si&, #e niezale#nie od schematu na wszystkich zaanga#o-
wanych ci'#y obowi'zek informowania o niepokoj'cym zachowaniu wychowanka. 

W czasie kolejnych trzech dni dyrektor szkó! dokonuje przydzia!u wychowan-
ka do klasy. Przedstawia mu ogólne warunki nauki w szko!ach i warsztatach oraz 
zasady uczestniczenia w zaj&ciach z religii. Zalecenia i spostrze#enia, które formu-
!uje po kontakcie z nowym podopiecznym, zobowi'zany jest przekaza+ nauczycie-
lom szkó! i warsztatów. W tym samym okresie kierownik internatu lub wychowaw-
ca dy#urny przekazuj' wychowankowi ogólne zasady pobytu w internacie, system 
grup i regulamin, prawa i obowi'zki podopiecznego. Swoje zalecenia i spostrze#e-
nia przekazuje wychowawcom.

Rola psychologa lub pedagoga podczas pierwszych trzech dni pobytu wycho-
wanka w izbie przej(ciowej polega na przeprowadzeniu badania diagnostycznego, 
o ile istniej' takie potrzeby. Zalecenia psychologa lub pedagoga przekazywane s' 
dyrektorowi szkó! i kierownikowi internatu. Na tym etapie równie# wyraHnie za-
znaczono, i# niezale#nie od schematu istnieje obowi'zek kontaktu w przypadkach 
niepokoj'cych zachowa" wychowanka. 

Od trzeciego do dziesi'tego dnia wychowanek spotyka+ si& b&dzie z nauczy-
cielem szko!y, nauczycielem warsztatów oraz wychowawc' grupy. Podczas kontak-
tu z nauczycielem szko!y pozna ogólne warunki i wymagania uczestnictwa w nauce 
szkolnej. Nauczyciel szko!y dokonuje wst&pnego rozpoznania umiej&tno(ci, predys-
pozycji i zainteresowa" nauk' szkoln' oraz dokonuje diagnozy umiej&tno(ci szkol-
nych z polskiego i matematyki. Spostrze#enia z tego etapu przekazuje dyrektorowi 
szko!y oraz nauczycielom. 

Nauczyciel warsztatów, podczas pierwszego kontaktu z nowym wychowan-
kiem, przedstawia mu ogólne warunki i wymagania obróbki warsztatowej, a tak#e 
dokonuje wst&pnego rozpoznania umiej&tno(ci, predyspozycji i zainteresowa" na-
uk' zawodow'. Tak jak w przypadku nauczyciela szko!y spostrze#enia przekazuje 
dyrektorowi szkó! i innym nauczycielom. Wychowawca grupy natomiast przedsta-
wia wychowankowi warunki pobytu w grupie, a swoje uwagi przekazuje kierowni-
kowi internatu.

Mo#na zatem stwierdzi+, #e pierwsze dni wychowanka w placówce polegaj' 
przede wszystkim na informowaniu go o ogólnych zasadach funkcjonowania pla-
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cówki oraz jej komórek organizacyjnych, a tak#e na zbieraniu informacji o nim sa-
mym. 

4.3. Organizacja dnia w izbie przej$ciowej

Na codzienno(+ wychowanków sk!adaj' si& powtarzalne, rutynowe czynno-
(ci. Podopieczni odmierzaj' czas od posi!ku do posi!ku, sp&dzaj'c go na rozmowie, 
spaniu lub rozmy(laniu. 

Ja spa!em prawie ca!, izb% i se gada!em z kole#k, i tylko: "niadanie, otwiera 
drzwi, kolacja, obiad i tyle. (wychowanek Wojtek)

Monotonno(+ jest przez m!odzie# postrzegana jako sta!y element dnia. Innym 
elementem charakterystycznym dla codzienno(ci wychowanków podczas poby-
tu w izbie jest towarzysz'ce temu poczucie nudy. Wychowankowie zwracali uwa-
g& na wra#enie zaburzenia percepcji czasu. Odczuwali, #e czas pobytu w izbie up!y-
wa powoli, d!u#y si&. 

Kurde, powiem ci, #e tam czas to leci jakby minuta to godzina jakby by!a, co nie? 
(wychowanek Miko!aj)

%wiadomo(+, #e pozostali wychowankowie przebywaj' w grupie, by!a dokucz-
liwa dla podopiecznych przebywaj'cych w izbie. Jeden z wychowanków wskaza!, 
#e$odg!osy rozmów i muzyki dochodz'ce z innej cz&(ci budynku wzmaga!y nega-
tywne odczucia.

Masakra jest, nie, wiesz, ty s!yszysz wiesz... Yyy, ich z góry, #e oni si% tam "wiet-
nie bawi, s!uchaj,c muzyki, a ty siedzisz jak jaki" debil i wiesz... w izbie, to jest prze-
walone. (wychowanek Adrian)

Wychowankowie wskazywali, #e brak zaj&+ powodowa! u nich dyskomfort psy-
chiczny. Znudzenie, rutyna by!y szczególnie dolegliwe dla tych, którzy na co dzie" 
byli bardzo aktywni. Brak mo#liwo(ci aktywnego sp&dzania czasu i brak rozrywek 
powodowa! u wychowanków niepokój.

D!u#y si%, to wiadome, d!u#y si% dzie', ogólnie to nie ma co tam robi), tym bar-
dziej, #e ja to taki jestem, #e musz% co" porobi), nie, bo mi odpierdala w g!owie, no 
a tam nie ma co robi), nie? (wychowanek Wojtek)

Podczas pobytu w izbie przej(ciowej nieletni sp&dza ca!' dob& w zamkni&tym, 
wyodr&bnionym pomieszczeniu, z mo#liwo(ci' opuszczenia go na krótki, dwugo-
dzinny spacer. Wychowankowie uwa#aj', #e takie warunki oddzia!uj' na ich stan 
psychiczny jednoznacznie negatywnie:
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Tak normalnie to 24 godziny, tu 23 akurat, bo tu jest spacer godzina, a w schro-
nisku to jest 24 godziny w jednym pomieszczeniu. Przez dwa tygodnie to zwariowa) 
mo#na. (wychowanek Rafa!)

4.4. Relacje wychowanków z kadr! 

Kontakt, a tym samym relacje wychowanków przebywaj'cych w izbie przej-
(ciowej z kadr' zak!adu s' bardzo ograniczone ze wzgl&du na funkcj& detencyjn' 
tej#e procedury. Wychowankowie maj' pojedyncze spotkania z okre(lonymi pra-
cownikami. 

No pytaj, si% w!a"nie jak to samopoczucie, jak by!o w tamtym miejscu, gdzie by-
!e" wcze"niej, dlaczego do nas tra. !e", to wiedz,, oczywi"cie bo maj, papiery, nie? Si% 
pytaj, o takie rzeczy. Opowiadasz im i tak si% ko'czy ich rola, nie, musz, tak po pro-
stu zrobi), no. (wychowanek ?ukasz)

Omawiaj'c relacje kadry z wychowankami zak!adu warto podkre(li+ istot& 
pierwszego spotkania. Jest ono niebagatelnym wydarzeniem, mog'cym rzutowa+ 
na postaw& wychowanka w przysz!o(ci. Wychowankowie zapami&tuj' g!ównie te 
wypowiedzi, które zosta!y przez nich negatywnie odebrane. Najcz&(ciej przytacza-
ne s' te, w których personel zak!adu okazuje w stosunku do wychowanka domina-
cj&. 

Mi to kierownik powiedzia!: Kurwa z tob, to b%dzie ci%#ko. Daje miesi,c czasu 
(wychowanek ?ukasz)

Na podstawie uzyskanych wypowiedzi mo#na stwierdzi+, #e nie musi to by+ 
uwaga bezpo(rednia. Nieletni wyczuwaj' postaw& dominuj'c' równie# z jej po-
(redniego charakteru.

Przychodzi i si% ciebie pyta: Jak ci si% podoba u mnie w zak!adzie? No czyli, #e to 
jest jego zak!ad. (wychowanek Fabian)

Inicjowanie kontaktu nale#y do personelu placówki, a ich rol' jest przede 
wszystkim informowanie wychowanka o jego sytuacji oraz zbieranie niezb&dnych 
informacji. Okazanie mu postawy dominuj'cej podczas tego procesu mo#e wywo-
!a+ u wychowanka z!o(+, bunt, a nawet agresj&. Samo umieszczenie w zak!adzie, 
a podczas pobytu w izbie przej(ciowej tak#e fakt detencji jest dla wychowanka wy-
starczaj'co dolegliwym do(wiadczeniem. Potwierdza to wypowiedH wychowanka:

[…] i w!a"nie rozmawiaj, z tob, jak tam samopoczucie, jak si% czujesz z tym, 
#e+zaraz b%dziesz wchodzi! na grup%, #e to, #e to, #e to, nie? Wiadomo, na pocz,tku za-
zwyczaj "wie#ak jest taki, #e, o, nieugi%ty to mówi, #e k!ócisz si% tam z nimi, nie? /e 
kurwa se da rad%, #e to, ale tak naprawd% w g!owie nie jest zawsze tak, tylko #e po pro-
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stu jest jaka" tam obawa w g!owie, bo to jest w ko'cu nowe miejsce, nie? No. (wycho-
wanek B!a#ej)

Podczas pierwszego kontaktu szczególnie istotne jest równie# uwzgl&dnienie 
dotychczasowych przyzwyczaje" i zasad znanych nieletnim. Nierzadko obcuj' oni 
w podkulturach, w których panuj' (ci(le okre(lone zasady, a ich !amanie zwi'zane 
jest z negatywn' ocen' grupy. Pojawianie si& w nowym miejscu, z innymi zasadami, 
potra,  by+ dla nich dodatkow' trudno(ci'.

Najpierw do mnie przychodzi kierownik i z r%k,, a ja by!em w zupe!nie innym 
schronisku, gdzie si% wychowawcom nie podaje r%ki, wiesz o co chodzi? No i on do 
mnie podchodzi i z r%k,, ja mówi%: “ja to nie podaj%”, a on do mnie tak mówi: ty to 
tu b%dziesz siedzia! do 21. (wychowanek Fabian)

Stra#nicy s' osobami, z którymi nieletni maj' najcz&(tszy kontakt podczas po-
bytu w pomieszczeniach izby przej(ciowej. S' osobami sprawuj'cymi ca!odobowy 
nadzór nad wychowankami. Ten fakt cz&sto staje si& podstaw' do wzajemnych in-
terakcji i rozmów. 

No na przej"ciowej zale#y jaki ochroniarz, bo jak jest jaki" normalny to normal-
nie si% rozmawia, a jak jest kawa!... nie b%d% mówi!, to nie da si% tak, ale tu s, raczej 
normalni. (wychowanek Rafa!)

4.5. Odczucia wychowanków zwi!zane z umieszczeniem 
w izbie przej$ciowej

Umieszczenie w izbie przej(ciowej i nast&puj'cy po tym pobyt w grupach wy-
chowawczych s' dla nieletnich bardzo emocjonalnie obci'#aj'cym do(wiadcze-
niem. Pewnym potwierdzeniem tego mo#e by+ fakt, i# ka#dy z wychowanków 
bardzo wyraHnie pami&ta moment przybycia. Przyk!adem tego jest nast&puj'ca wy-
powiedH: 

Kurwa, pami%tam, no 4 lata temu prawie, nie? No i pami%tam to jak dzisiaj jak 
mnie tam zamkn%li […] i pami%tam dzie' jak mnie wyci,gn%li i pami%tam dzie' jak 
przyjecha!em. (wychowanek Micha!)

Powy#sz' tez& potwierdza równie# reakcja ch!opaków na pytanie o emocje to-
warzysz'ce temu wydarzeniu. Odpowiedzi charakteryzowa!y si& negatywnym wy-
dHwi&kiem i opisywa!y g!ównie zdenerwowanie: 

Gniew. Wkurwienie […] to te# jest, no nie? W ogóle uczucie takie lipa, nie? To tak 
jakby ci% kto" w domu zamkn,!. Nie pozwoli ci wyj"). (wychowanek Kamil)

Wypowiedziom nierzadko towarzyszy!o u#ycie wulgaryzmów:
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Chujowe takie uczucie, przepraszam, #e przekl,!em, ale no z!e uczucie, siedzi si% 
tak zamkni%ty. Ja nie lubi% by) w pomieszczeniu zamkni%ty, a to takie uczucie… Je-
stem daleko od domu w ogóle, no zamkni%ty, bo jestem pozbawiony tego, co mia!em 
przez g!upot%. (wychowanek Rafa!)

Pierwsze dni pobytu w pomieszczeniach izby przej(ciowej budz' w wychowan-
kach szczególnie intensywne emocje. Dotyczy to przede wszystkim osób, dla któ-
rych by! to pierwszy pobyt w izbie w jakimkolwiek zak!adzie poprawczym. Zgodnie 
z obowi'zuj'cymi regulacjami prawnymi przyjazd nieletniego do zak!adu popraw-
czego poprzedza pobyt w schronisku dla nieletnich. Ka#da z przyjmowanych tam 
osób zostaje umieszczana w izbie przej(ciowej, w zwi'zku z czym wi&kszo(+ wycho-
wanków ma ju# do(wiadczenie przynajmniej jednokrotnego pobytu w tego typu 
izbach. Warto nadmieni+, i# panuj'ce zasady mog' ró#ni+ si& w poszczególnych za-
k!adach. 

Tu si% ró#ni!a tym, #e by!o radio, nie by!o nic przykr%cane, by!a jakby swoboda 
na tej izbie, nie czu!em si% jakby w wi%zieniu, tylko jakbym by! na jakiej" obserwacji 
takiej dwutygodniowej, a tam to si% czu!em jak zamkni%ty... jak w jakim", nie wiem... 
Osoba psychicznie chora. (wychowanek Rafa!)

Pomimo i# dla wi&kszo(ci badanych pobyt w izbie nie jest nowym prze#yciem, 
to cz&sto towarzyszy temu zaniepokojenie, obawa przed nieznanym. Wi'#e si& to 
ze strachem przed sam' instytucj', jak' jest zak!ad poprawczy, gdy# nie kojarzy si& 
ona z form' pomocy, a dotkliw' kar' – „wi&zieniem dla nieletnich”. Osoby nieb&-
d'ce wcze(niej w takiej instytucji znaj' je tylko z wyobra#e", opowiada" i stereoty-
pów. Sam przyjazd do zak!adu nie jest zatem !atwym prze#yciem. 

No i mnie przywie$li na schronisko, to sobie wyobra#a!em, #e w ogóle jak to to nie 
jest, jak w wi%zieniu i w ogóle, nie, bo ja nigdzie nie by!em wcze"niej i to tyle jak z . l-
mów i opowie"ci, nie, no to co najgorsze. (wychowanek Micha!)

W podobnym tonie wypowiada si& inny wychowanek:

Pierwsze wra#enia to troch% l%k by!, no bo nie wiadomo jak to b%dzie, nie wiado-
mo kto, co, jak i gdzie, no ale potem ju# tak jak si% to zacz%!o. Wiesz, tak gdzie" z dnia 
na dzie' to coraz tak, wiesz, !atwiej by!o, nie? (wychowanek Kamil)

Wychowanek Kamil zauwa#a, #e cennym wsparciem by! kontakt z rodzin': 

No, ja te# mia!em du#e wsparcie, bo do mnie ojciec, ja mia!em kontakt z nim, 
co dwa tygodnie przyje#d#a! do mnie na widzenia, nie, ju# teraz to si% tak zmieni!o, 
no bo w sumie ja starszy i tak troch% nie chce mi si% ci,ga) starego ch!opa tutaj, nie? 
A kiedy" tam przyje#d#a! tak sam z siebie, nie? No bo te# on si% martwi! w sumie i tak 
dalej, ale, ale, no... No jest ró#nie. (wychowanek Kamil)
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Chocia# z kolejnymi pobytami strach przed nieznanym znika, negatywne emo-
cje w stosunku do omawianej procedury pozostaj'. G!ówn' przyczyn' jest sama 
detencja, która jest ci&#ko znoszona przez nieletnich. 

Ja si% nie dziwi!em, ja to od razu wiedzia!em, nawet si% nie pyta!em, czy na izb%, 
tylko wiedzia!em, #e id% na izb%, no i przyzwyczajony by!em, #e zamkni%ty, ale czu-
!em tak... takie co", no, w zamkni%ciu nie lubi% by). (wychowanek Rafa!)

Wychowankowie akcentuj', #e tylko nie lubi' przebywa+ w odosobnieniu, ale 
równie#, #e dyskomfort wynika z tego, i# nie potra, ' by+ sami.

W: /yjesz tak naprawd% od posi!ku do posi!ku, od telefonu do telefonu. Ja tam co-
dziennie afer% kr%ci!em...

Badacz: Z nudów?

W: Nie, bo ja po prostu nie umiem wysiedzie) sam, nie? To si% wkurwiam, jak sie-
dz%, we$, sam i rzucam czym", wal%... (wychowanek Miko!aj)

Detencja wzmaga uczucie osamotnienia, co jest dodatkowym obci'#eniem. 
Wp!ywa+ na to mo#e nowe miejsce, cz&sto umiejscowione w innym mie(cie. Utrud-
nia to tak#e kontakt z rodzin' i znajomymi. O poczuciu samotno(ci mówi wycho-
wanek Kamil:

No, no, by!o to dziwne. W sumie powiem ci, #e takie, wiesz... No, jak siedzisz 
w domu i nagle tak jeste" sam i w sumie ci% my"li dobijaj, od "rodka, bo to jest nat!ok 
my"li. To powiem ci, #e le#ysz i my"lisz o wszystkim, nie? No i przewa#nie s, te my"li, 
#e, #e, #e, #e, #e jakby tu si% ogarn,) i tak dalej. No ale wychodzisz na grup% i te my-
"li znikaj,, nie, czyli to jest po prostu samotno") tak dalej, nie. (wychowanek Kamil)

Bardzo cz&sto wspominanym przez badanych problemem by! nat!ok my(li. 
Nieletni, b&d'c w odosobnieniu i ciszy, mieli okazj& do analizy swojego #ycia i pod-
j&tych decyzji. Na pytanie o charakter my(li wychowanek odpowiada: 

Wszystko, ca!e #ycie, przed oczami […] przez 17 lat, bez kitu, tak od ma!ego, a# 
do teraz, moje #ycie, mora!y se prawi!em, bez kitu mówi%, tak jest. Na drugi dzie' za-
zwyczaj tak mam. (wychowanek Wojtek)

Wzmo#one reG eksje cz&sto wywo!ywa!y wyrzuty sumienia. Tego rodzaju my(li 
towarzysz'ce pobytowi w izbie przej(ciowej s' przez wychowanków okre(lane jako 
tzw. „moralniaki”. W niektórych przypadkach prowadz' do ch&ci poprawy.

Jako" te# jest moralniaki na g!owie, #e to, #e mog!em co" innego zrobi), jak by!em 
w domu, takie rzeczy, #e mog!em dla rodziny by) lepszy na przyk!ad, wiesz. (wycho-
wanek B!a#ej)
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Czas sp&dzony w osamotnieniu, przy ograniczonej liczbie bodHców, jest dla 
wychowanka momentem, w którym dokonuje rewizji swoich dotychczasowych 
postaw. W tym czasie u niektórych wychowanków pojawia si& t&sknota za „nor-
malnym #yciem”, czyli #yciem zgodnym z prawem i normami spo!ecznymi. Pobyt 
w izbie przej(ciowej sp&dzaj' tak#e na uk!adaniu alternatywnych scenariuszy zda-
rze" z przesz!o(ci i zastanawiaj' si&, jak wygl'da!oby ich #ycie, gdyby nie tra, li do 
zak!adu poprawczego.

To ju# nawet nie masz o czym my"le), przemy"la!e" tak jakby ca!e swoje ca!e #y-
cie, no nie? Mówi%, ja w dwa dni przemy"la!em swoje ca!e #ycie, w ogóle dochodzi!em 
do takich, do takich rozwi,za', #e co robi!em, co robi!em z!ego, co robi!em dobrego, 
jak mog!em zrobi) i tak sobie planowa!em to. A jakbym zrobi!, nie by!bym w o"rodku 
czy zak!adzie poprawczym, no nie? Co by by!o teraz ze mn,? I wymy"la!em se, #e+cho-
dz% do pracy czy takie, takie g!upie rzeczy, tylko po prostu, #eby, kurwa, chocia# pomy-
"le) sobie o takim normalnym #yciu, no nie? Nie tak jak teraz, no nie? Ja my"l%, ja bar-
dzo chc% mie) normalne #ycie, nie chce mi si% siedzie) ca!y czas, no nie? (wychowanek 
?ukasz)

Nie mo#na wyró#ni+ jednej jednolitej struktury dynamiki pobytu w izbie przej-
(ciowej, gdy# ró#ni wychowankowie prezentuj' odmienne warianty. W(ród bada-
nych by!y osoby, które wspominaj', #e podczas ca!ego pobytu stale towarzyszy!o im 
uczucie gniewu i zdenerwowania:

Ca!y czas jest wkurw […] To m%czy, bo wiesz, wstajesz i ju# wiesz, co b%dzie, kur-
wa, wiesz, co si% b%dzie dzia!o, nie? B%dziesz si% wkurwia!, chodzi! po tej celi, nie? 
(wychowanek Miko!aj)

Zdarzaj' si& jednak osoby, które oprócz z!o(ci wskazywa!y inne towarzysz'-
ce im uczucia i doznania. Dominuj'cym odczuciem nie pozostawa!a zatem sama 
z!o(+, pojawia!y si& odczucia przygn&bienia i #alu:

Smutek mia!em za pierwszy razem, ale te# z!o") na siebie samego, #e robi!em g!u-
poty […] Jak na)pany by!em w schronisku, to czu!em "miech, potem czu!em si% ina-
czej, tak to z!y jestem na siebie, #e tak tra. !em na izb% i za to jestem w jednym po-
mieszczeniu na dwadzie"cia cztery zamkni%ty. (wychowanek Rafa!)

O smutku oraz dyskomforcie psychicznym podczas pobytu w izbie wspomina 
tak#e inny z wychowanków.

Nie, bardziej chyba by!em taki smutny, by!em smutny, no ci%#ko mi tam by!o sie-
dzie), bo ja lubi% z lud$mi rozmawia), tak jakby #yj% […] Lubi% #y) z lud$mi, ja tam 
jak mnie zamkn%li, to jak "wir si% czu!em, nie, ju# siada!o mi na g!ow% troch%, no. 
(wychowanek Robert)
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Do trudno(ci wynikaj'cych z d!ugiego czasu odizolowania od spo!ecze"stwa 
nawi'zuje inny wychowanek. O swoich odczuciach w odosobnieniu mówi:

Odczucia... psuje si% g!owa. Do samego siebie si% mówi po paru dniach. (wycho-
wanek Marcin)

Jeden z wychowanków odpowiedzia!, #e umieszczenie w izbie przej(ciowej 
nie wzbudza!o w nich intensywnych uczu+. Nie zauwa#y! tak#e, aby jego odczucia 
zmienia!y si& wraz z biegiem czasu. 

Znaczy, jak przyjecha!em, tak to, wiesz, no wszystko obczai!em sobie, w jakim 
jestem tym pokoiku, wszystko ten, ten. Pó$niej ju# tak dzie' za dniem mi lecia!, tak 
samo nic takiego nie odczuwa!em w ogóle i #e jako" inaczej si% robi, czy co", nie? (wy-
chowanek B!a#ej)

Wychowanek wskaza! natomiast, #e zako"czenie pobytu sp&dza!, wyczekuj'c 
z niecierpliwo(ci' na pierwszy kontakt z grup':

Tylko czeka!em ca!y czas, a# wejd% na grup%, czeka!em, czeka!em, czeka!em, 
a wiadomo, wchodzisz pierwszy raz na grup%, to mi si% a# ciep!o zrobi!o. Mówi%: kur-
wa, ciekawe, jak tam b%dzie na tej grupie? Ale dobrze jest. (wychowanek B!a#ej)

Osoby, b&d'ce ju# w innych zak!adach poprawczych, równie# okazywa!y nie-
pokój podczas pierwszego pobytu w izbie w nowym zak!adzie. Wynika to przede 
wszystkim z bycia w nowym miejscu, z nieznanymi ludHmi i obcymi zasadami. Za-
uwa#alna jest tendencja do niepokoju, strachu przed wej(ciem do grupy:

Jakie mia!em odczucia, no dziwnie, wiadomo, nie? No, po placówkach si% w!ó-
czy!em du#o, tylko #e zak!ad poprawczy to jest w ogóle co innego ni# jaki" MOW czy 
co", nie? To tutaj wiadomo, siedz, ch!opacy ju# po tych MOWach, przeszli to wszyst-
ko praktycznie co ja, nie? No i tak jest, takie zastanowienie na przyk!ad, co to b%dzie, 
na przyk!ad w zak!adzie. Jak to wszystko wygl,da i w ogóle. (wychowanek B!a#ej)

Z kontynuacji wypowiedzi wynika, #e pomocne mo#e by+ pozytywne nasta-
wienie:

No, ale jak ju# se to do g!owy wpoisz na przyk!ad, #e b%dzie dobrze, #e to normal-
ne, #e poradzisz sobie, to ju# jako" tak leci. No i te dwa tygodnie szybko jako" zlecia-
!y, ja tam si% szybko klimatyzuj%, to chwila moment, by!em zaaklimatyzowany. (wy-
chowanek B!a#ej)

Wspomniany l&k dotycz'cy wyj(cia do grupy resocjalizacyjnej nie jest jednak 
obligatoryjnym uczuciem. U niektórych wychowanków istnieje pewna relacja po-
mi&dzy obni#eniem poziomu stresu przy wzro(cie do(wiadczenia w obszarze ilo(ci 
pobytów w placówkach i czasem w nich sp&dzonym. Potwierdza to odpowiedH wy-
chowanka na pytanie o strach przed opuszczeniem izby i wej(ciem do grupy: 
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Znaczy, mo#e gdyby to by!o moje pierwsze miejsce, to wiesz, ale to jest moje 
osiemnaste, to wiesz... (wychowanek Miko!aj)

Nierzadko obni#a je równie# wieloletnia znajomo(+ placówki. Informacje uzy-
skane w toku bada" wskazuj' tak#e na proces przyzwyczajenia si& do miejsca i lu-
dzi:

Czy, czy pami%tam t, izb%? Pami%tam, pami%tam, ale jako" tak nie mam teraz ta-
kich odczu) jak mia!em na pocz,tku, nie? Tutaj o tym, o tym wszystkim nie wiadomo, 
bo to ju# jestem przyzwyczajony. Tutaj, jak wraca!em, to si% "mia!em do policjanta. 
Mówi%, #e jad% do drugiego domu, nie no. (wychowanek B!a#ej)

Niezale#nie od emocji towarzysz'cym ch!opakom przed zetkni&ciem si& z rze-
czywisto(ci' zak!adow', ich cech' wspóln' jest poczucie ulgi po opuszczeniu izby 
przej(ciowej: 

Jak wychodzisz na grup%, to wszystko zejdzie z ciebie, wiesz, to jest taka ulga, 
o id% do ludzi, mija tydzie' i jeste" wkurwiony, #e jeste" z tymi downami. To takie 
b!%dne ko!o, nie? (wychowanek Miko!aj)

Zdarza si& jednak, #e poczuciu ulgi towarzysz' inne, cz&sto sprzeczne emocje: 
Jak wychodzi!em z izby? Czu!em ulg%, ale niepokój. (wychowanek Kamil)

4.6. Do$wiadczanie detencji podczas pobytu w izbie przej$ciowej

Przebywanie w warunkach odosobnienia jest bardzo uci'#liwym procesem dla 
wychowanków zak!adu. Dominuj' wówczas negatywne uczucia, w tym monotonia 
i nuda. Z tego powodu ka#da z przebywaj'cych tam osób stara si& zaj'+ w jaki( spo-
sób d!u#'cy si& czas. M!odzie# deklaruje, i# podejmowali si& wszelkich mo#liwych 
czynno(ci przyspieszaj'cych up!yw czasu.

Czyta!em ksi,#ki, chodzi!em, spa!em, #eby mi ten czas jak najszybciej zlecia!, 
przez okno, co nic prawie nie widzia!em, bo kraty, krata, druga krata, okno i druga 
krata. (wychowanek Rafa!)

Charakterystyczn' czynno(ci' kojarzon' przez wychowanków z izb' przej(cio-
w' by!o s!uchanie radia. Mo#na to jednak uzna+ za skutek nielicznych mo#liwo(ci 
nieletnich, wynikaj'cych z ograniczonego wyposa#enia pomieszczenia. DHwi&ki ra-
dia by!y bowiem jedynym elementem urozmaicaj'cym panuj'c' w pomieszczeniu 
cisz&.

Chujowo, no, tak siedzie), nie? Tak, o, masz mniejszy pokój ni# tu i tylko radio. 
(wychowanek Wojtek)

Szczególnie irytuj'ca jest ograniczona mo#liwo(+ aktywno(ci w!asnej nie-
letnich podczas pobytu w izbie przej(ciowej. Wychowankowie wskazuj', #e takie 
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czynno(ci jak „le#enie i s!uchanie” nie sprzyjaj' walce z poczuciem wolno up!ywa-
j'cego czasu. 

Kurwa, no, robisz tak, #eby ci ten czas szybko zlecia!, no nie? Robisz tak, #eby 
ci on szybko zlecia!, bo nie ma co, #eby on ci d!ugo zlecia!, #e le#ysz i s!uchasz, bo to 
kurwa nie da si%. (wychowanek ?ukasz)

Wychowankowie sygnalizuj', #e chc' jak najszybciej opu(ci+ izb& przej(ciow', 
dlatego s' zdeterminowani, by oddzia!ywa+ na swoj' percepcj& czasu poprzez po-
dejmowanie jakichkolwiek czynno(ci. W oparciu o relacje m!odzie#y jedn' z naj-
cz&(ciej wymienianych czynno(ci by!o czytanie. Wychowankowie maj' bowiem 
mo#liwo(+ korzystania z ksi'#ek i czasopism z zak!adowej biblioteki:

Tak to co? Si% siedzi i si% ksi,#ki czyta. (wychowanek Wojtek)

Czytanie, jako jedna z niewielu aktywno(ci, które mog' podejmowa+ wycho-
wankowie w izbie przej(ciowej, bywa zaj&ciem absorbuj'cym na tyle, #e w niektó-
rych przypadkach po(wi&ca si& jej ca!y dzie".

[…] i masz doj"cie do biblioteki, #e dadz, ci ksi,#ki, to ja to czyta!em ksi,#ki, 
bo+to szybciej czasu mi to zabiera!o. Jak si% wkr%ci!em w ksi,#k%, to czyta!em j, ca!y 
dzie' od wieczora, no nie? (wychowanek ?ukasz)

Nale#y podkre(li+, #e jest to bardzo nietypowy sposób sp&dzania czasu bada-
nej m!odzie#y. Sami badani podkre(lali swoje zdziwienie takim do(wiadczeniem.

Znaczy, ja tam przeczyta!em ksi,#k%. To wiesz, to jest sukces, nie, #e kto" taki jak 
ja czyta!. (wychowanek Miko!aj)

Pobyt w izbie przej(ciowej jest dla niektórych jedynym momentem w #yciu, 
w którym nieletni nie tylko podj&li si& czytania, ale tak#e przeczytania ksi'#ki w ca-
!o(ci:

Czy niby mo#na czyta) ksi,#ki? Przeczyta!em jedn, ksi,#k% i to w ogóle na izbie 
przeczyta!em w #yciu jedn, ca!, ksi,#k%, nie, nigdy nie przeczyta!em ca!ej ksi,#ki, 
czyta!em ksi,#ki, ale nigdy nie ca!,. (wychowanek Kamil)

Niektórzy podopieczni po raz pierwszy w #yciu zdecydowali si& wtedy na pod-
j&cie próby przeczytania jakiejkolwiek ksi'#ki:

No to tyle, #e tak, tak, no ale tak to siedzisz ca!y dzie', jako" ksi,#k% mo#esz sobie 
tak samo poczyta) z biblioteki, nie? No, przeczyta!em pierwsz, ksi,#k% w #yciu, tutaj 
na izbie, tutaj. (wychowanek B!a#ej)

Ze wzgl&du na doskwieraj'c' samotno(+ wychowankowie korzystaj' z ka#dej 
dost&pnej im formy rozmów. Tendencja ta dotyczy personelu zak!adu poprawczego, 
niezale#nie od stanowiska. Nale#y w tym miejscu nadmieni+, i# rozmowy z pracow-
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nikami nie s' rzecz' naturaln' dla m!odzie#y nieprzystosowanej spo!ecznie. Wy-
nika to z podkultury, w której funkcjonuj' i panuj'cych w niej zasadach. Doskwie-
raj'ca samotno(+ jest jednak przes!ank' do doceniania wszelkiego towarzystwa. 
Wychowanek Kamil relacjonuje:

Wiesz, no tak, pogada) z wychowawc, to wiadomo, #e to jest odskocznia, jak kto" 
przyjdzie do ciebie tam, to a# si% cieszysz, #e kto" do ciebie przyszed!. (wychowanek 
Kamil)

Ch&+ rozmowy przek!ada si& równie# na komunikacj& ze (wiatem zewn&trz-
nym. Przyjmuj& ona nie tylko form& werbaln', ale i pisemn':

Ja par% listów napisa!em. Pierwszy raz list napisa!em do kogo", no i telefony, nie, 
mo#na mie) telefony, znaczy mog, dzwoni) do ciebie, nie, na izbach jak jeste", no to 
telefony mia!em. (wychowanek Kamil)

Prowadzenie rozmów telefonicznych jest bardzo cenion' form' komunikacji, 
zarówno podczas pobytu na izbie, jak i po jej opuszczeniu. Niemniej ze wzgl&du 
na ograniczone mo#liwo(ci komunikowania si& podczas pocz'tkowych dni w za-
k!adzie poprawczym ich nasilenie w tym okresie jest wzmo#one:

Tyle #e stara!em si% przez telefon jak najwi%cej wtedy rozmawia), nie? No #eby 
zaj,) sobie jako" ten czas. Pi%) minut dziennie mia!e" na izbie, mog!e" zadzwoni), 
a tak to mogli do ciebie dzwoni). (wychowanek Micha!)

Ze wzgl&du na ograniczony czas rozmów wychodz'cych dost&pnych dla wy-
chowanków oczekiwanie na telefony najbli#szych jest istotnym elementem pobytu, 
a zarazem jedn' z niewielu dost&pnych rozrywek. 

I te# telefony, wiadomo. Czeka!em, a# jaki" kole#ka, kole#anka, mama zadzwo-
ni. (wychowanek B!a#ej)

Warto równie# zauwa#y+, #e zdarzaj' si& przypadki, w których rozmowa s!u-
#y!a jako werbalna forma przekierowania agresji. Taki cel rozmowy by! jednak od-
osobnionym przypadkiem, wspomnianym przez wychowanka Miko!aja:

No, dzwonisz do kogo", a pó$niej si% na nim wy#ywasz. (wychowanek Miko!aj)

Jedn' z mo#liwo(ci wynikaj'cych z przepisów prawa jest codzienne korzysta-
nie z przebywania na (wie#ym powietrzu (tzw. spacerniak). Podopieczni na ogó! 
z niej korzystali:

No i co, czeka!em tylko, a# na spacerniak b%d% móg! wyj"), to sobie pochodzi!em, 
pochodzi!em na dwie godziny na przyk!ad na spacerniak czy tam na godzink%. (wy-
chowanek B!a#ej)
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Ch&ci nieletnich na skorzystanie z tego prawa zale#a!y od ró#nych czynników. 
Jednym z nich by!y panuj'ce na zewn'trz warunki atmosferyczne.

Jak chcesz i") na spacerniak, to idziesz na spacerniak, ja tu nawet w zim% wycho-
dzi!em, bo ja tu przyjecha!em w marcu, to tu jeszcze zima by!a 3 lata temu, nie, to na-
wet w zim% wychodzi!em. (wychowanek Micha!)

Chocia# czynno(+ ta jest jedn' z niewielu urozmaice" dnia podczas pobytu 
w izbie, to nie ka#dy chcia! z tej mo#liwo(ci skorzysta+. Powodem by!a m.in. mono-
tonno(+ czynno(ci:

B: Na spacerniak wychodzi!e"?

W: Raz, nie chce mi si% chodzi) w kó!ko. (wychowanek Wojtek)

Regularnie powtarzaj'c' si& czynno(ci' by!o spanie w ci'gu dnia. Wychowan-
kowie wskazywali, #e spali po to, aby jak najszybciej mija! im czas. 

0pi% se i czas mija. (wychowanek Wojtek)

Do cz&stych czynno(ci nale#y zaliczy+ +wiczenia , zyczne, w szczególno(ci 
pompki. Pozosta!e czynno(ci zale#a!y w du#ej mierze od indywidualnych upodo-
ba" nieletnich, ich talentów i pasji. Zdarza si&, #e wychowankowie staraj' si& wype!-
ni+ czas dzia!aniami twórczymi. W(ród nich mo#na wymieni+ malowanie oraz pi-
sanie tekstów piosenek.

No, ale przyjecha!em wychudzony, ale oczywi"cie to ja, no to musia!em troszk% 
pompek sobie porobi), co" tam, co" tam, #eby tylko sobie ten czas zaj,), nie? Tak to 
s!ucha!em muzyki, pisa!em troch% piosenek, bo te# pisz%. (wychowanek B!a#ej)

Oprócz omówionych w niniejszym rozdziale czynno(ci, zdarza!y si& równie# 
dzia!ania indywidualne, wykonywane przez jedn' lub wi&kszo(+ osób. Przyk!adem 
takiego zachowania by!o sprz'tanie pomieszczenia.

No co.…mo#esz posprz,ta) swoj, izb%. No to te# sprz,ta!em codziennie, w ogó-
le zero kurzu, nie? Ale i tak sprz,ta!em, #eby te# jako" ten czas zaj,). (wychowanek 
Micha!)

Poza trudno(ciami zwi'zanymi z obszarem emocjonalnym problemem zwi'-
zanym z do(wiadczaniem detencji okaza!y si& tak#e skutki zwi'zane z przyjmowa-
niem u#ywek oraz brak dost&pu do nich. Warto w tym miejscu przypomnie+, #e Za-
k!ad Poprawczy w Bia!ymstoku jest zak!adem dla osób uzale#nionych. Oznacza to, 
#e ka#da z umieszczanych tam osób ma przynajmniej jedno zdiagnozowane uzale#-
nienie. Omawiaj'c tego rodzaju trudno(ci, nale#y wyró#ni+ g!ód nikotynowy. Pod-
czas opisywania pobytu w izbie przej(ciowej jeden z wychowanków wspomina: 
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No i co? Papierosów nie ma, papierosy s, dopiero jak przychodzisz na grup%, no 
nie? To jest takie, takie, kurwa, no nie jarasz 2 tygodnie. (wychowanek ?ukasz)

Chocia# zdecydowana wi&kszo(+ wychowanków jest palaczami, to sposób ra-
dzenia sobie z ich brakiem jest kwesti' indywidualn'. Dla niektórych z nich tym-
czasowy brak tytoniu nie stanowi! problemu. Potwierdzaj' to nast&puj'ce s!owa: 

Nie, na izbie nie mo#na pali), ale jak jeste" na izbie, to nie my"lisz o tym pale-
niu, bo wiesz, bo wiesz, #e nie mo#esz, to i tak w dupie masz to w sumie. (wychowa-
nek Miko!aj)

Obecnie wychowankowie Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku maj' mo#li-
wo(+ palenia papierosów. Zasady palenia tytoniu uregulowane zosta!y w aktach we-
wn&trznych placówki. Jest to jednak stosunkowo nowa mo#liwo(+, dlatego te# wy-
chowankowie z wi&kszym sta#em w tej placówce pami&taj' czasy, gdy palenie by!o 
ca!kowicie zabronione. Bardzo ciekawa jest akceptacja braku papierosów w izbie, 
pojawiaj'ca si& wraz z informacj' o ogólnym zakazie palenia w zak!adzie: 

No w!a"nie, z papierosami mia!em troch% trudno"ci, nie? Bo mi si% pali) chcia-
!o, ale jak si% dowiedzia!em, #e to nie ma w ogóle palenia, to ju# tak si% jakby na to 
wyr,ba!em, nie, mówi%, jak nie ma palenia, to mówi%, nie b%d% szlugami si% w ogó-
le przejmowa!, nie, bo tutaj palenie wprowadzili jaki", nie wiem, rok temu. (wycho-
wanek B!a#ej)

Inn' powtarzaj'c' si& trudno(ci' by!o z!e samopoczucie wynikaj'ce ze skut-
ków za#ywania substancji psychoaktywnych przed umieszczeniem osoby w zak!a-
dzie poprawczym. Oddaje to nast&puj'ca wypowiedH:

To jeszcze zepsuty po imprezach jeste"... Próbujesz doj") do siebie. (wychowanek 
Kamil)

Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim tych wychowanków, których umiejsco-
wienie w izbie przej(ciowej poprzedzone by!o pobytem na wolno(ci. Towarzysz' 
nieletnim zatem przy powrotach z: przepustek, niepowrotów czy ucieczek. Problem 
pojawia si& tak#e podczas pierwszego pobytu w izbie przej(ciowej, co cz&sto zdarza 
si& w schronisku dla nieletnich. Nie dotyczy to raczej osób przybywaj'cych z innych 
zak!adów poprawczych. 

Z!e samopoczucie jest objawem procesu detoksykacji narkotykowej, który 
przechodz' niektórzy wychowankowie. Stan ten jest przez nich okre(lanym jako 
tzw. „zjazd”. Towarzyszy temu zarówno obni#ony nastrój, dra#liwo(+, jak i dez-
orientacja.

[…] no, pierwszy poprawczak, #e musia!em siedzie) tak sam w pokoju, w sumie 
odpocz,!em, w sumie, nie? Mia!em taki detoksik, bo du#o )pa!em, jak by!em na wol-
no"ci i tam to se odpocz,!em, to pierwsze dni, znaczy praktycznie pierwszy tydzie', to 
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ca!y czas spa!em, no nie? No potem dopiero zacz%!o do mnie dociera), mówi%, kurwa, 
gdzie ja jestem? No ale... (wychowanek B!a#ej)

Chocia# m!odzie# przebywaj'ca w izbie przej(ciowej stara si& zape!nia+ swój 
czas na ró#ne sposoby, to osoby b&d'ce na g!odzie narkotykowym wykorzystuj' ten 
czas na regeneracj& si!. Z tego te# powodu wielu wychowanków sp&dza, w szczegól-
no(ci pocz'tkowe dni, na spaniu.

Znaczy, ja si% ca!y czas przespa!em, bo ja ogó!em jak tam przyjecha!em, to ja by-
!em strasznie na)pany. Nie ja by!em w ci,gu dwumiesi%cznym, ja kwasy, opium, epi-
nefryn%, mefedron bra!em, nie? Przez ca!e 2 miesi,ce, nie? Nie mia!em chyba dnia 
odpoczynku, nawet nie. Ja tam przyjecha!em na)pany. Jak to wszystko ze mnie scho-
dzi!o przez te 2 tygodnie, to ja si% ca!y poci!em. O drugiej co 2 dni i wymieniali po"ciel, 
bo+taki spocony by!em. (wychowanek Miko!aj)

Ciekawym spostrze#eniem jest opinia jednego z wychowanków w kontek(cie 
umieszczania nowo przyby!ej m!odzie#y w izbie. Nieletni bierze bowiem pod uwa-
g& mo#liwo(+, i# celem tego procesu jest nie tylko poznanie wychowanka, ale rów-
nie# jego detoksykacja.

Pewnie taki cel, #e poznanie nas, poznanie nas i no nie? Na pewno oni nie wie-
dz,, czy )pali"my tam narkotyki, to jest takie wypocenie no nie? /eby nie by!o g!odu, 
#eby"my sami z tym g!odem narkotykowym byli, czy co" takiego. Nie wiem do ko'-
ca, nie wiem czy mówi% prawd% czy nieprawd%, ale po prostu wyra#am swoje zdanie 
na ten temat. (wychowanek ?ukasz)

Trudno(ci odstawienia substancji psychoaktywnych dotycz' zarówno aspektu 
, zycznego, jak i psychicznego. Wychowankowie zauwa#aj' jednak, i# najtrudniej-
szym elementem w odstawieniu jest aspekt pozacielesny. Potwierdza to m.in. wy-
chowanek: 

No . zycznie te# m%czy, ale psychicznie bardziej, nie? (wychowanek B!a#ej)

Warto w tym miejscu zaznaczy+, #e jest to jedno z licznych obci'#e" psychicz-
nych, które dotyka osoby izolowane.

5. Podsumowanie
Pobyt w izbie przej(ciowej jest szczególnie istotny dla procesu resocjalizacji, 

poniewa# to czas pierwszego kontaktu wychowanka z kadr', placówk' i panuj'cy-
mi w niej zasadami. Pierwsze wra#enia z pobytu w izbie przej(ciowej mog' kszta!-
towa+ postawy wychowanka na przysz!o(+, dlatego warto zadba+, by do(wiadczenia 
z pobytu w izbie przej(ciowej nie by!y dla niego nadmiernie trudne czy dokuczliwe.  
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Trudno(ci' w procesie badawczym by!a niemo#no(+ precyzyjnego okre(lenia 
czasu planowanych bada" oraz ich harmonogramu, poniewa# umieszczenie wy-
chowanka w izbie przej(ciowej nie jest wydarzeniem planowanym. W czasie bada" 
nie uda!o si& przeprowadzi+ obserwacji uczestnicz'cej podczas pobytu wychowan-
ka w izbie przej(ciowej.

Na podstawie przeprowadzonych bada" mo#na stwierdzi+, #e

1. Codzienne #ycie w izbie przej(ciowej jest dla wychowanków uci'#liwe. Zwy-
k!y dzie" w izbie przej(ciowej kojarzy si& wychowankom z poczuciem mo-
notonii, znu#enia, dra#liwo(ci i niepokoju. Negatywne odczucia cz&sto sk!a-
niaj' do podejmowania ca!kowicie nietypowych dla nich czynno(ci, takich 
jak czytanie ksi'#ek czy s!uchanie radia, co pozwala im zniwelowa+ uczucie 
d!u#'cego si& czasu. Wychowankowie mog' skorzysta+ ka#dego dnia z 2-go-
dzinnego spaceru na (wie#ym powietrzu, jednak niech&tnie korzystaj' z tej 
mo#liwo(ci. 

2. Wi&kszo(+ wychowanków ocenia pobyt w izbie przej(ciowej jako nieprzy-
jemny i trudny. Towarzyszy im wtedy uczucie osamotnienia, z!o(+, bezrad-
no(+ i niepokój. Podczas pobytu w izbie !akn' kontaktu z drugim cz!owie-
kiem, co przejawia si& w tym, #e nie tylko ze zniecierpliwieniem czekaj' 
na telefon od bliskich, ale równie# inicjuj' rozmowy ze stra#nikami. Bada-
ni przyznaj', #e podczas rozmów z bliskimi zdarza!o im si& da+ upust emo-
cjom, które odczuwali ze wzgl&du na pobyt w izbie. Cz&sto pojawiaj'cym si& 
motywem w relacjach badanych jest uczucie #alu do siebie samego za podej-
mowane w przesz!o(ci dzia!ania, które doprowadzi!y do umieszczenia w za-
k!adzie poprawczym. Pobyt w izbie przej(ciowej jest wi&c dla niektórych 
wychowanków momentem autoreG eksji. Dodatkow' trudno(ci' by!y nega-
tywne odczucia zwi'zane z uzale#nieniem od substancji psychoaktywnych. 

3. Relacje wychowanków z kadr' mo#na okre(li+ jako neutralne. Wychowan-
kowie s' (wiadomi konieczno(ci przeprowadzenia formalnych procedur 
zwi'zanych z umieszczeniem podopiecznego w placówce. Niektórzy wska-
zuj' jednak, #e podczas kontaktu z przedstawicielami kadry zak!adu odczu-
wali dominacj& z ich strony, co wzbudza!o w podopiecznych niech&+ i zde-
nerwowanie. Osobami, z którymi wychowankowie maj' najcz&stszy kontakt 
podczas pobytu w izbie przej(ciowej, s' stra#nicy.

4. Wychowankowie przyznaj', #e detencja jest dla nich ci&#ka do zniesienia, 
w szczególno(ci gdy towarzyszy poczucie osamotnienia, nudy, monotonii 
i z!o(ci. Badani wskazuj', #e cz&sto staraj' si& przespa+ czas pobytu w izbie 
przej(ciowej. Jednocze(nie jest to dla nich czas reG eksji nad w!asnym post&-
powaniem oraz swoimi pogl'dami. 
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Na podstawie przeprowadzonych bada" mo#na stwierdzi+, #e pobyt wycho-
wanków w izbie przej(ciowej w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku jest dla nich 
do(wiadczeniem trudnym, podczas którego towarzysz' im poczucie osamotnienia, 
nudy, monotonii i z!o(ci. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, #e w literaturze przedmiotu jest niewiele opraco-
wa" podejmuj'cych tematyk& do(wiadcze" wychowanków podczas pobytu w izbie 
przej(ciowej. Przeprowadzenie pog!&bionych bada" w tym zakresie umo#liwi!oby 
opracowanie organizacji czasu podczas pobytu wychowanka w izbie przej(ciowej.
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Rozdzia! 3

ROLA ZESPO?U DIAGNOSTYCZNOOKOREKCYJNEGO W 
RESOCJALIZACJI WYCHOWANKÓW 

ZAK?ADU POPRAWCZEGO W BIA?YMSTOKU

1. Wprowadzenie
Rozdzia! po(wi&cony jest funkcjonowaniu zespo!u diagnostyczno-korekcyjne-

go w zak!adzie poprawczym. Odbiorc' ich oddzia!ywa" jest m!odzie# nieprzysto-
sowana spo!ecznie, zmagaj'ca si& z problemem uzale#nienia. W rozdziale skupi-
!y(my si& na opisie obowi'zków zespo!u ze szczególnym uwzgl&dnieniem procesu 
przyj&cia wychowanka do placówki i prowadzonych oddzia!ywaniach korekcyj-
nych. Omówione zosta!y metody pracy z wychowankami oraz wspó!praca zespo-
!u z innymi sektorami zak!adu poprawczego. Dodatkowo poruszy!y(my temat do-
(wiadczanych trudno(ci w pracy zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego.

Zgodnie z rozporz'dzeniem Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 17 paHdziernika 
2001 r. w sk!ad struktury organizacyjnej zak!adu poprawczego wchodzi zespó! dia-
gnostyczno-korekcyjny (Dz. U., poz. 1359). Jednym z g!ównych zada" tej komórki 
jest zapewnianie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sta-
nowienie merytorycznego wsparcia dla pracowników szko!y oraz internatu. Zapisy 
prawne porz'dkuj'ce prac& zak!adów poprawczych nie oddaj' dostatecznego ogl'-
du pracy zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego; z tego powodu podj&!y(my si& reali-
zacji bada" w tym przedmiocie. 

Specjali(ci wchodz'cy w sk!ad zespo!u zajmuj' si& diagnozowaniem „co wi'-
#e si& z aspektem czynno(ciowym procesu poznawania, okre(laj'c charakter i for-
my dzia!a" zmierzaj'cych do rozpoznania, co w ogólnym uj&ciu oznacza czynno(ci 
zbierania danych oraz ich ocen& i interpretacj&” (Wysocka, 2015). Diagnozowaniu 
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przyznaje si& miano „procesu”, poniewa# jest ono roz!o#one w czasie oraz wyró#nia 
si& g!ówne etapy post&powania diagnostycznego. Pierwszy z nich stanowi meryto-
ryczne przygotowanie do zbierania danych, czyli okre(lenie sposobu oraz celu kom-
pletowania interesuj'cych specjalist& tre(ci. Kolejny etap polega na gromadzeniu 
danych z wykorzystaniem wcze(niej okre(lonych technik i narz&dzi badawczych, 
np. obserwacj& jednostki lub zjawiska, rozmow& z osob' lub cz!onkami jej najbli#-
szego otoczenia oraz analiz& dokumentów, zdj&+. Nast&pnie pracownik, uwzgl&d-
niaj'c spektrum zebranych danych wraz z uwzgl&dnieniem swojej wiedzy specja-
listycznej, dokonuje analizy zebranych tre(ci. Nast&pstwem tego post&powania jest 
diagnoza, która stanowi efekt ko"cowy procesu diagnostycznego. Konkluzja zawie-
ra nie tylko opis zjawiska, jego genez&, ale równie# uwzgl&dnia aspekt czynno(cio-
wy i prognoz& zastosowania konkretnych (rodków maj'cych na celu eliminacj& ist-
niej'cego problemu lub niepodj&cia si& #adnych dzia!a" niweluj'cych. (Wysocka, 
2015). 

Wspó!cze(nie przy opisywaniu i wyja(nianiu zjawiska nieprzystosowania spo-
!ecznego wykorzystuje si& dwa podej(cia, które s' wzgl&dem siebie komplemen-
tarne (Wysocka, 2015). Pierwsze z nich – patogenetyczne (negatywne), skupia si& 
przede wszystkim na czynnikach oraz mechanizmach determinuj'cych wykoleje-
nie spo!eczne. Dokonuje si& podzia!u na poszczególne grupy czynników, zalicza-
j'c do nich: biologiczne (genetyczne, konstytucjonalne, somatyczne), psychologicz-
ne (sytuacyjne i osobowo(ciowe), spo!eczno-kulturowe (S&k, 2008). Oczywi(cie 
choroby i zaburzenia funkcjonowania powstaj' na skutek wspó!dzia!ania wi&cej 
ni# jednego czynnika patogenetycznego. Drugie podej(cie – salutogenetyczne (po-
zytywne), gdzie uznaje si&, #e naturalnym stanem jednostki jest dynamiczny stan 
równowagi. Cz!owiek jest nieustannie nara#ony na bodHce i stresory, a zdrowie wg 
tego schematu polega na reagowaniu w celu zachowania wzgl&dnej stabilizacji (S&k, 
2008). W tej interpretacji nie wyst&puje dychotomiczny podzia! na zdrowie i choro-
b&, a stan, w którym cz!owiek si& znajduje, uznaje si& za kontinuum, proces jakiego 
do(wiadcza jednostka (Wysocka, 2015). Zatem zajmuj'c si& diagnoz' jakiego( zja-
wiska, mo#na wykorzysta+ te dwa modele, gdzie patogeneza obejmuje rozpoznanie 
czynników ryzyka, a salutogeneza skupia si& na zasobach genetycznych, psychicz-
nych, spo!eczno-kulturowych wp!ywaj'cych na radzenie sobie ze stresorami.

Szerszym terminem opisuj'cym holistyczny sposób pracy z podopiecznym sta-
nowi metoda case work, czyli metoda indywidualnych przypadków, której teore-
tyczne podstawy opracowa!a Mary Richmond (1917). Wed!ug autorki jest to „sztu-
ka rozwi'zywania ró#nych problemów ró#nych ludzi poprzez zgodn' wspó!prac& 
z nimi w celu zgodnego i równoczesnego osi'gni&cia ich w!asnego dobra i dobra 
spo!ecze"stwa” (Za: Ba!andynowicz, 2019). Wspó!czesna literatura okre(la metod& 
indywidualnych przypadków jako metod& wykorzystywan' przez instytucje spo-
!eczne w celu pomocy osobom, które do(wiadczaj' trudno(ci #yciowych, tak aby 
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by!y zdolne do poradzenia sobie z przeciwno(ciami losu (Ba!andynowicz, 2019). 
Opisywany sposób pracy polega na opracowaniu szczegó!owej diagnozy przypad-
ku lub zjawiska, której intencj' jest dobranie dzia!a" terapeutycznych uwzgl&dnia-
j'cych indywidualne do(wiadczenia jednostki. 

Zespó! diagnostyczno-korekcyjny w swoich dzia!aniach zwraca szczególn' 
uwag& na nawi'zanie relacji z wychowankiem. Relacja oparta na warto(ciach s!u#y 
budowaniu zaufania i poczucia bezpiecze"stwa. Nieletni zawsze mo#e liczy+ na zro-
zumienie i wsparcie ze strony kadry placówki. Warto uwzgl&dni+ w dzia!aniach ze-
spo!u szeroko rozumian' wspó!prac& z kadr' zak!adu. 

W takim wypadku prac& zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego mo#na rozu-
mie+ jako zarz'dzanie przypadkiem, czyli case management, który „zajmuje si& 
ludHmi znajduj'cymi si& w kompleksowym problemowym po!o#eniu, dla którego 
rozwi'zania konieczna jest obecno(+ wielu podmiotów wspó!dzia!aj'cych ze sob' 
w procesie kooperacyjnym (za: Skowro"ska, 2013). Na podstawie zebranych infor-
macji o wychowanku zespó! okre(la cele do pracy z nieletnim oraz mo#liwe sposo-
by ich realizacji.

Rol' zespo!u s' równie# dzia!ania korekcyjne prowadzone poprzez zaj&cia in-
dywidualne i grupowe z odpowiednim dobraniem metod do mocnych stron oraz 
de, cytów wychowanka (Siemionow, 2011). St'd równie# pojawia si& potrzeba two-
rzenia zespo!u ze specjalistów z ró#nych dziedzin, tak by odpowiada+ na potrzeby 
wychowanka. W o(rodkach resocjalizacyjnych cz&sto wykorzystuje si& terapi& be-
hawioraln', arteterapi&, psychodram&, trening zast&powania agresji, elementy so-
cjoterapii czy treningu umiej&tno(ci spo!ecznych, techniki relaksacyjne i oddecho-
we, biofeedback (Kami"ski i Dobija"ski, 2020; Rybczy"ska-Abdel Kawy, 2018). Do 
mniej oczywistych, a równie istotnych nale#y wspólny czas sp&dzony na codzien-
nych czynno(ciach, co umo#liwia wychowanie przez modelowanie (Ga( 2006; za: 
Kami"ski i Dobija"ski, 2020).

Cz&(ci' pracy zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego jest ewaluacja. Postulatem 
wspó!czesnej resocjalizacji jest korzystanie z superwizji (Bylica, 2011). Uznaje si&, 
i# stanowi ona nieod!'czn' cz&(+ procesu kszta!cenia specjalistów. Wynika to z nie-
etyczno(ci uczenia si& wy!'cznie metod' prób i b!&dów w kontakcie z podopiecz-
nymi (Aleksandrowicz, 2010). Praca z drugim cz!owiekiem nara#a na du#y stres 
oraz poczucie odpowiedzialno(ci za drug' osob&, co mo#e prowadzi+ do perma-
nentnego przem&czenia i wypalenia zawodowego (Bylica, 2011). Superwizja pole-
ga na kontakcie specjalisty z wysoce wykwali, kowanym, bardziej do(wiadczonym 
psychoterapeut' i stworzeniu relacji mistrz-ucze". Regularne spotkania maj' do-
starczy+ nie tylko wsparcia w chwilach zagubienia, ale równie# wery, kacji stosowa-
nych oddzia!ywa", obiektywizacji pogl'dów „ucznia” i roz!adowaniu nagromadzo-
nego w trakcie pracy z pacjentem napi&cia. Omawianie sytuacji z wychowankami 
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ma ujawni+ b!&dne schematy poznawcze oraz emocje wp!ywaj'ce na relacj& z pod-
opiecznymi (Aleksandrowicz, 2010). 

2. Metodologia bada(
Niniejsza cz&(+ zosta!a po(wi&cona omówieniu kwestii dotycz'cych organi-

zacji oraz przebiegu bada". W podrozdziale okre(lono cel, problem g!ówny oraz 
szczegó!owe, metody, techniki oraz narz&dzia badawcze, które stanowi!y podstaw& 
przeprowadzonych bada". Nast&pnie przedstawiono krótk' charakterystyk& osób 
badanych z zachowaniem ich anonimowo(ci. W ko"cowej cz&(ci omówiono sposób 
organizacji i przebieg bada".

G!ównym celem bada" by!a charakterystyka dzia!alno(ci zespo!u diagnostycz-
no-korekcyjnego w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. Problem g!ówny zawar! 
si& w pytaniu: Jak funkcjonuje zespó! diagnostyczno-korekcyjny w Zak!adzie Po-
prawczym? Zamiar szczegó!owej analizy przedmiotu bada" sprawi!, i# zde, niowa-
no równie# problemy szczegó!owe:

1. Jak wygl'da proces przyj&cia wychowanka do zak!adu poprawczego z per-
spektywy dzia!ania zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego?

2. Jaki jest zakres dzia!a" zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego?
3. Jaka jest struktura Indywidualnego Programu Terapeutyczno–Resocjaliza-

cyjnego?
4. Jakie metody i formy pracy grupowej oraz indywidualnej wykorzystuje ze-

spó! diagnostyczno-korekcyjny?
5. Jak wygl'da wspó!praca zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego z innymi 

dzia!ami zak!adu poprawczego?
6. Jakich trudno(ci do(wiadczaj' cz!onkinie zespo!u diagnostyczno-korekcyj-

nego?

Maj'c na uwadze szeroki zakres tematyczny, przy jednoczesnej ch&ci szczegó-
!owego poznania funkcji spe!nianej przez specjalistów zespo!u diagnostyczno-ko-
rekcyjnego w zak!adzie poprawczym oraz do(wiadcze" pracuj'cych w nim specja-
listów, uzasadnione by!o przyj&cie w badaniach orientacji jako(ciowej. Za metod& 
badawcz' uznano monogra, & pedagogiczn', za( do wykorzystanych technik ba-
dawczych nale#y wywiad pog!&biony, cz&(ciowo ustrukturalizowany, obserwacja 
uczestnicz'ca oraz analiza dokumentów. 

Wywiad umo#liwia poznanie indywidualnych do(wiadcze" respondenta 
znajduj'cego si& w sytuacji interesuj'cej badacza ze wzgl&du na przedmiot bada" 
(Flick, 2010). Zastosowanie wywiadu pog!&bionego, cz&(ciowo ustrukturalizowa-
nego, umo#liwi!o poruszenie wszystkich istotnych zagadnie" oraz zapewni!o swo-
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bod& wypowiedzi i mo#liwo(+ wyra#ania swoich przemy(le" osobom badanym, bez 
zb&dnego zbaczania z omawianej problematyki.

Dodatkowo wykorzystano metod& etnogra, czn' pozwalaj'c' zebra+ dane 
na temat badanego zjawiska w naturalnym (rodowisku przy zastosowaniu obser-
wacji jawnej uczestnicz'cej z wykorzystaniem arkuszy obserwacji oraz dzienników 
terenowych. Niweluje to mo#liwo(+ pomini&cia wizualnych aspektów badanej rze-
czywisto(ci (Flick, 2010). Taki dobór metod badawczych pozwoli! do(wiadczy+ re-
aliów pracy w zak!adzie poprawczym, uczestniczy+ w codziennych sytuacjach oraz 
pozna+ sposób pracy pedago#ek i psycholo#ki w kontakcie z wychowankiem oraz 
innymi pracownikami. Dziennik terenowy pos!u#y! jako miejsce do zapisu wszel-
kich istotnych spostrze#e" i towarzysz'cych emocji, co okaza!o si& szczególnie po-
mocne przy analizowaniu zebranego materia!u i odtwarzaniu klimatu panuj'cego 
w zak!adzie poprawczym. 

Ponadto badania uzupe!niono analiz' dokumentów udost&pnionych przez pla-
cówk&. W metodzie jako(ciowej tekst stanowi obiektywny zapis rzeczywisto(ci, 
a materia! poddany analizie powinien by+ w'ski i jednocze(nie zawiera+ ró#nicowa-
ne dane (Juszczyk, 2013). Szczególn' uwag& zwrócono na indywidualne programy 
resocjalizacji, programy pracy terapeutycznej, notatki o nowo przyby!ym wycho-
wanku, opinie, karty kontaktów oraz konspekty zaj&+. Informacje zawarte w wy-
#ej wymienionych dokumentach pozwoli!y dowiedzie+ si&, z jakimi trudno(ciami 
zmagaj' si& wychowankowie oraz pozna+ sposoby ich minimalizacji.

Do wykorzystanych narz&dzi badawczych nale#a!y dyspozycje do wywiadu, 
które ustrukturalizowa!y rozmow& oraz stanowi!y wsparcie w realizacji bada". Ko-
lejne kluczowe narz&dzie stanowi' arkusze obserwacji zawieraj'ce opis miejsca, 
osób, sytuacji oraz osobistych prze#y+. Dzienniki terenowe stanowi!y przestrze" do 
zapisu wszystkich spostrze#e", które zdaniem badaczek by!y interesuj'ce.

Szeroki dobór metod, technik i narz&dzi badawczych jest nieprzypadkowy 
i stanowi odzwierciedlenie literatury naukowej dotycz'cej metodologii bada" ja-
ko(ciowych. Uwe Flick (2010) zaznacza, i# stosuje si& triangulacj& w obr&bie metod 
jako(ciowych w celu uzyskania pe!nego obrazu analizowanego zjawiska. St'd po!'-
czenie metody monogra, cznej oraz metody etnogra, cznej wraz z wykorzystaniem 
technik i narz&dzi przypisanych ka#dej z metod. Przyk!adem takiego zabiegu jest 
praca Piotra Chomczy"skiego (2014) pt. Dzia!ania wychowanków schronisk dla nie-
letnich i+zak!adów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych.

Kontakt z uczestniczkami bada" nawi'zywany by! przy wykorzystaniu meto-
dy kuli (nie#nej. Pocz'tek stanowi!o nawi'zanie wspó!pracy z dyrektorem Zak!adu 
Poprawczego w Bia!ymstoku, który przekaza! kontakt do jednej z cz!onki" zespo-
!u diagnostyczno-korekcyjnego. Dzi&ki temu zabiegowi po zako"czeniu wywiadu 
z jedn' ze specjalistek zosta!y(my automatycznie przekierowane do dwóch kolej-
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nych cz!onki" zespo!u. Wykorzystana metoda nawi'zywania kontaktu stanowi!a 
naturaln' form& rozpoczynania wspó!pracy z kolejnymi osobami. 

Badania przeprowadzono w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku, w gabi-
netach pedagoga i psychologa, gdzie panowa! dostateczny spokój, by respondent-
ki mog!y skupi+ si& na udzielanych odpowiedziach. Przeprowadzono trzy rozmowy 
z wykorzystaniem uprzednio przygotowanych dyspozycji do wywiadu. Uczestnicz-
ki badania to specjalistki, posiadaj'ce du#y sta# pracy z nieletnimi i do(wiadczenie 
szerokiego spektrum sytuacji wychowawczych. Swego rodzaju widoczna fascynacja 
specjalistek z zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego ich prac' pozwoli!a na zebra-
nie obszernego materia!u zawieraj'cego szczegó!owe opisy realizowanych obowi'z-
ków, osobistych do(wiadcze" oraz wewn&trznych prze#y+. Wywiady zosta!y nagra-
ne, na co wcze(niej respondentki wyrazi!y zgod& podpisuj'c o(wiadczenie. Analiza 
zebranego materia!u zosta!a poprzedzona transkrypcj' i kodowaniem.

Miejsce obserwacji stanowi!y równie# pokoje specjalistek, gdzie z udzia!em 
wychowanków prezentowano nam poszczególne metody oraz formy pracy. Wszyst-
kie istotne informacje z punktu widzenia badaczek by!y zapisywane w dzienniku te-
renowym. Udost&pnione do analizy dokumenty tj., indywidualne programy reso-
cjalizacji, programy pracy terapeutycznej, notatki o nowo przyby!ym wychowanku, 
opinie, karty kontaktów, konspekty zaj&+ zosta!y szczegó!owo omówione przez re-
spondentki. Dzi&ki takiemu po!'czeniu technik badawczych uzyskano szerok' per-
spektyw& uwzgl&dniaj'c' informacje od specjalistek, jak i osobiste odczucia bada-
czek, co u!atwi!o zrozumienie przedmiotu bada" oraz analiz& zebranego materia!u.

Badania przeprowadzono z zachowaniem zasad etyki bada". W celu ochrony 
osób badanych, zmieniono ich imiona oraz pomini&to informacje osobiste umo#li-
wiaj'ce identy, kacj&. Poni#ej zawarto krótk' charakterystyk& uczestniczek bada", 
która u!atwia zrozumienie przyj&tej przez nie perspektywy.

Dorota; 14 lat pracy w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku, z czego 12 lat 
na stanowisku wychowawcy, a 2 lata na stanowisku pedagoga w zespole diagno-
styczno-korekcyjnym; wykszta!cenie wy#sze – pedagog; specjalistka terapii uzale#-
nie".

Klaudia; 25 lat pracy w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku; wykszta!cenie 
wy#sze – pedagog; specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej.

Weronika; 34 lata pracy w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku na stanowi-
sku psychologa, wykszta!cenie wy#sze – psycholog; terapeuta rodzinny, specjalistka 
z zakresu psychologii s'dowej.
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3. Analiza zebranego materia"u badawczego
3.1. Przyj'cia wychowanka do zak"adu poprawczego z perspektywy 

dzia"ania zespo"u diagnostyczno-korekcyjnego

Praca cz!onki" zespo!u zaczyna si& w momencie dostarczenia akt osobowych 
oraz opinii psychologiczno-pedagogicznej nieletniego, który ma niebawem tra-
, + do Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku. Na tym etapie specjalistki dokonu-
j' analizy tre(ci zawartych w dokumentacji oraz zapoznaj' si& z zarysem sylwet-
ki przysz!ego wychowanka, dzi&ki czemu mog' wst&pnie przygotowa+ si& do pracy 
z nowo przyby!ym podopiecznym. Cz!onkinie zespo!u s' zobowi'zane do nawi'-
zania kontaktu, nie póHniej ni# 4 dni od dowiezienia wychowanka do placówki, by 
móc wst&pnie oceni+ jego stan psychiczny oraz zapozna+ go z regulaminem i ze 
specy, k' funkcjonowania zak!adu poprawczego.

Istotnym elementem pracy zespo!u z nieletnimi podczas ich pobytu w izbie 
przej(ciowej jest przeprowadzenie rozmowy zgodnie z wytycznymi, by zdoby+ pod-
stawowe informacje o nowo przyby!ym wychowanku. Kwestionariusz wywiadu 
jest autorskim dokumentem zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego sporz'dzonym 
na bazie do(wiadcze" specjalistek. Pierwszy etap to uzupe!nienie metryczki, czy-
li podstawowych informacji o nieletnim. Nast&pnie szeroko opisywana jest rodzi-
na, jej struktura, panuj'ca atmosfera, system wychowawczy, warunki materialno-
-bytowe. W rozmowie prosi si& równie# wychowanka o opisanie poszczególnych 
cz!onków rodziny z uwzgl&dnieniem wieku, wykszta!cenia, zachowa" ryzykow-
nych oraz stanu zdrowia. Kolejnym istotnym elementem jest omówienie poszcze-
gólnych etapów edukacji, niepowodze" szkolnych, nastawienia do nauki, przyczyn 
zmiany szkó! – je(li takowe by!y oraz planów zawodowych i form sp&dzania czasu 
wolnego. Wa#n' spraw' jest równie# zdrowie psychiczne i , zyczne, w tym poby-
ty w szpitalach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, kontakt z opiniodaw-
czym zespo!em specjalistów s'dowych oraz przyczyny takich zdarze". Prowadzone 
s' rozmowy na temat tatua#y, by zapobiega+ ich wykonywaniu na terenie placówki. 
Istotne jest równie# poruszenie tematu samookaleczania oraz prób samobójczych, 
przynale#no(ci do subkultur i grup przest&pczych. Kolejnym znacz'cym elemen-
tem rozpoznania jest zidenty, kowanie stosowanych (rodków psychoaktywnych, 
cz&stotliwo(ci za#ywania, towarzysz'cym zachowaniu oraz powodu korzystania. 
Uzyskuje si& równie# od wychowanków informacje na temat pope!nionych czy-
nów karalnych, dotychczas orzekanych przez s'd (rodków wychowawczych, lecz-
niczych oraz pobytów w placówkach opieku"czo-wychowawczych i resocjalizacyj-
nych. Prowadzon' rozmow& uzupe!niaj' spostrze#enia z obserwacji.

W oparciu o uzyskane informacje oraz wiedz& specjalistka z zespo!u diagno-
styczno-korekcyjnego, która prowadzi!a rozmow&, tworzy notatk& podsumowuj'c' 
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zebrane dane. Nast&pnie jest ona za!'czana do akt wychowanka oraz przedstawia-
na na radzie internatu i na radzie szko!y. W efekcie ka#dy pracownik placówki ma 
sposobno(+ zapoznania si& z charakterystyk' nieletniego. Dzi&ki temu mo#na pod-
j'+ pierwsze dzia!ania terapeutyczno-korekcyjne. 

3.2. Zakres dzia"a( zespo"u diagnostyczno-korekcyjnego

Jednym z kluczowych obowi'zków spoczywaj'cych na barkach cz!onki" ze-
spo!u diagnostyczno-korekcyjnego jest prowadzenie rozmów o charakterze wyja-
(niaj'cym, interwencyjnym, wspieraj'cym, terapeutycznym w zale#no(ci od po-
trzeb zg!aszanych przez wychowanków oraz pracowników zak!adu poprawczego.

W gabinecie pedago#ki lub psycholo#ki mo#na nie tylko do(wiadczy+ pomocy 
specjalistek, ale przede wszystkim nawi'za+ relacj& ze stabilnie emocjonalnym do-
ros!ym, który jest dost&pny, otwarty i nieoceniaj'cy. Kontakt z wychowankiem nie 
opiera si& wy!'cznie na analizie jego do(wiadcze", ale równie# na towarzyszeniu mu 
w ró#nych momentach jego pobytu w placówce. Nieustanna opieka pedagogiczna 
pozwala nawi'za+ relacj&, w której wychowanek b&dzie czu! si& swobodnie i bez-
piecznie, aby podj'+ rozmow& na trudne dla niego tematy. Adekwatnie do potrzeb 
zespó! sporz'dza notatki ze spotka" z wychowankiem, by monitorowa+ problemy, 
z którymi si& on zmaga. Opiek' zostaje obj&ta równie# rodzina i bliscy wychowan-
ka, którzy maj' zapewnione wsparcie pedagogiczne w zale#no(ci od potrzeb.

W sytuacji umieszczenia wychowanka w izbie chorych zespó! rozmawia z pra-
cownikami ochrony zdrowia i kadr' zak!adu w celu uzyskania informacji o przy-
czynach umieszczenia podopiecznego w tym miejscu. Nast&pnie nawi'zywany jest 
kontakt z wychowankiem, który ukierunkowuje si& na rozpoznanie jego stanu psy-
chicznego. Wyj'tkowa sytuacja sk!ania równie# specjalistki do prowadzenia roz-
mów o charakterze pro, laktycznym dotycz'cych uzale#nienia, choroby, emocji 
oraz rozpoznawania sygna!ów p!yn'cych z cia!a. Istniej' równie# sytuacje, gdy wy-
chowanek ze wzgl&du na swój stan zostaje na d!u#szy okres umieszczony w izbie 
chorych, wtedy mo#e zosta+ stworzony program terapeutyczny. W ten sposób pod-
opieczny ma zapewnion' ci'g!o(+ pracy nad sob', a kadra na bie#'co mo#e moni-
torowa+ post&py.

Zakres obowi'zków pracy pedago#ek i psycholo#ki wchodz'cych w sk!ad ze-
spo!u diagnostyczno-korekcyjnego regulowany jest corocznie sporz'dzanym pla-
nem pracy, który zapewnia elastyczno(+ dzia!ania w zmieniaj'cej si& rzeczywisto-
(ci. 

Jeden z obowi'zków kadry zwi'zany jest z sytuacjami, w których wobec nie-
letniego zostaje zastosowany (rodek przymusu bezpo(redniego w postaci izby izo-
lacyjnej. Niecodzienna sytuacja wymaga, by wychowanek mia! przede wszystkim 
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zapewniony kontakt z psychologiem, który oferuje wsparcie emocjonalne oraz in-
formacyjne (poznawcze), tj. przekazywanie informacji na temat aktualnej sytuacji 
wychowanka, jego zaburze", dysfunkcji, dzi&ki czemu nieletni ma szans& na szersze 
poznanie, a tym samym zrozumienie sytuacji, w której aktualnie si& znajduje. Pozo-
sta!e cz!onkinie zespo!u równie# podejmuj' kontakt z wychowankiem i prowadz' 
rozmowy wyja(niaj'ce, wspieraj'ce, konfrontuj' z mo#liwymi sposobami rozwi'-
zania sytuacji. Specjalistki z zespo!u, aby mie+ aktualne informacje o etapie, na ja-
kim wychowanek si& znajduje, poznaj' nie tylko, jak nieletni interpretuje sytuacj&, 
która sprawi!a, #e zosta! zastosowany opisywany (rodek, ale równie# prowadz' roz-
mowy z pracownikami. Holistyczny ogl'd zdarzenia zapewnia przeprowadzenie 
prawid!owej analizy zachowania wychowanka i opracowania adekwatnego planu 
koryguj'cego dysfunkcyjne zachowanie. Regularny kontakt z ch!opakiem ma miej-
sce podczas ca!ego jego pobytu w izbie izolacyjnej oraz po jej opuszczeniu.

3.3. Charakterystyka Indywidualnego Programu 
Terapeutyczno-Resocjalizacyjnego

Do obowi'zków zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego nale#y opracowywanie 
diagnozy pedagogicznej, terapeutycznej i psychologicznej wychowanka. Do Za-
k!adu Poprawczego w Bia!ymstoku przyje#d#aj' wychowankowie, którzy posiadaj' 
akta z pobytu w innych placówkach, które zawieraj' obszern' charakterystyk& oso-
bopoznawcz'. St'd najcz&(ciej nie ma potrzeby tworzenia opisu danej osobowo(ci 
od podstaw, a jedynie wery, kacji i aktualizacji obecnego stanu rzeczy.

Niemniej jednak wyst&puj' sytuacje wymagaj'ce specjalistycznego rozpozna-
nia w celu znalezienia mo#liwych sposobów rozwi'zania zaistnia!ego problemu. 
Opracowywanie i sporz'dzanie opinii o funkcjonowaniu nieletniego odbywa si& 
w sytuacji planowania umieszczenia wychowanka poza zak!adem w trybie art.$90 
u.p.n. lub zmiany zak!adu, w przypadku umieszczenia wychowanka w hostelu, 
na potrzeby s'dów i instytucji wspieraj'cych proces resocjalizacji podopiecznych 
oraz na okoliczno(+ uzyskania orzeczenia do kszta!cenia specjalnego lub indywidu-
alnego nauczania. W ostatnim przypadku Zak!ad Poprawczy w Bia!ymstoku wspó!-
pracuje z poradni' pedagogiczno-psychologiczn', która wydaje orzeczenia na pod-
stawie informacji przygotowanych przez zespó! diagnostyczno-korekcyjny. 

Szeroki opis do(wiadcze" oraz funkcjonowania nieletniego jest niezb&dnym 
elementem planowania oraz podj&cia w!a(ciwych dzia!a" dydaktycznych, wycho-
wawczych, opieku"czych i terapeutycznych. Taki rodzaj rozpoznania odbywa si& 
szczególnie w okresie poprzedzaj'cym stworzenie planu korekcyjnego, który sta-
nowi cz&(+ indywidualnego planu resocjalizacji. Plan jest tworzony w ci'gu mie-
si'ca od momentu wyj(cia nieletniego z izby przej(ciowej i w!'czenia do grupy wy-
chowawczej. Ten czas jest niezb&dny, by ch!opcy mieli mo#liwo(+ zapoznania si& 
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z programem grupy, zasadami funkcjonowania placówki, zaj&ciami dodatkowymi 
oraz zaobserwowania, jak funkcjonuj' w relacjach z innymi. Nast&pnie wychowa-
nek jest przydzielony do jednej specjalistki z zespo!u diagnostyczno-korekcyjne-
go, by wspólnie okre(li+ kierunki podejmowanych oddzia!ywa" wychowawczo-te-
rapeutycznych.

Tabela 1. Fragment Indywidualnego Programu Terapeutycznego

Data Zaplanowane cele procesu resocjalizacji Uzyskane efekty

Wrzesień 
2019/Luty 

2020

Poprawa komunikacji, relacji z dorosłymi 
i rówieśnikami (sposób wyrażania własnych 
opinii).

Budowanie i wzmacnianie motywacji do 
życia w trzeźwości (udział w spotkania 
wspólnoty AA i AN w Zakładzie 
i w środowisku otwartym).

Poprawa funkcjonowania poznawczego 
i emocjonalnego (udział w treningach EEG 
Biofeedback).

Wychowanek nie ma problemów z wyrażaniem 
własnego zdania, jest otwarty i wprost w relacjach 
z dorosłymi, zdarza się, że jest mu trudno mówić 
o tym co czuje i o swoich potrzebach wówczas 
zdarza mu się kłamać.

Wychowanek ma wysoka motywacje do 
utrzymywania abstynencji od środków 
psychoaktywnych, dodatkowo wzmacnia ją poprzez 
udział w spotkaniach grup samopomocowych AA 
i AN, co pozwala mu też poznać ludzi mających 
podobne problemy jak nieletni, podzielić się własnymi 
trudnościami i uzyskać wsparcie.

Wychowanek w minionym semestrze regularnie 
uczestniczył w treningach EEG Biofeedback.

1ród!o: Opracowanie w!asne

Opracowuj'c konkretne cele, nale#y uwzgl&dni+ ka#d' istotn' sfer& #ycia wy-
chowanka. Realizacja planu korekcyjnego jest mo#liwa, je(li przyj&te cele s' real-
ne, zrozumia!e dla nieletniego i wynikaj' z jego potrzeb. Ewaluacja efektów oraz 
mody, kacja za!o#e" musi odbywa+ si& nie rzadziej ni# co 6 miesi&cy. Dokonywa-
na jest na podstawie rozmowy z wychowankiem, wery, kacji przedstawionych osi'-
gni&+ z wychowawc' grupy, nauczycielami w szkole oraz ci'g!ej obserwacji post&-
pów podopiecznego.

W przypadku, gdy wychowanek przebywa w grupie readaptacyjno-remotywa-
cyjnej opracowywany jest indywidualny program pracy terapeutycznej. Obejmu-
je on okre(lenie celu programu, gdzie szczegó!owo wyznacza si& obszary oddzia-
!ywa", sposobów realizacji, czyli konkretne kroki, dzi&ki którym za!o#enia b&d' 
realizowane, czas trwania oraz proponowane obszary tematyczne, które stanowi' 
drogowskaz do pracy terapeutycznej w kontakcie z wychowankiem.

4. Metody i formy pracy grupowej oraz indywidualnej 
wykorzystywane przez zespó" diagnostyczno-korekcyjny 

Zespó! diagnostyczno-korekcyjny z Zak!adu Poprawczego wykorzystuje ró#ne 
formy pracy z wychowankiem. Oznacza to, i# specjalistki wchodz'ce w sk!ad opisy-
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wanego zespo!u skupiaj' si& zarówno na pracy indywidualnej z podopiecznym, jak 
i z wi&ksz' grup'. 

W(ród indywidualnych form stosuje si& równie# +wiczenia odbywaj'ce si& 
z wykorzystaniem urz'dze" maj'cych na celu stymulowanie mózgu. W j&zyku po-
tocznym specjali(ci nazywaj' to „treningiem mózgu”. Zaj&cia te przykuwaj' uwag& 
wychowanków swoj' innowacyjno(ci'.

Jedn' z metod jest EEG-Biofeedback. Zaj&cia terapeutyczno-treningowe z wy-
korzystaniem tej metody oddzia!uj' na takie obszary funkcjonowania cz!owieka jak 
poznanie, zachowanie, emocje oraz towarzysz'ce im reakcje , zjologiczne. Wp!ywa-
j' na popraw& funkcjonowania emocjonalno-poznawczego. Inaczej zwany neurofe-
edback dzia!a na uk!ad nerwowy, sk!adaj'cy si& z miliardów neuronów, które wy-
chwytuj' i przekazuj' informacje za pomoc' impulsów nerwowych. Wspomniane 
neurony tworz' ze sob' tzw. po!'czenia synaptyczne, z których powstaje sie+ po-
!'cze". To w!a(nie dzi&ki tej sieci mózg odpowiada za inteligencj&, pami&+, umie-
j&tno(+ uczenia si& czy koncentracj& uwagi. W trakcie treningu cz!owiek uczy si& 
zmienia+ aktywno(+ poszczególnych fal mózgowych ,,wobec czego ma mo#liwo(+ 
mody, kowania pewnych funkcji, których bez treningu nie da si& (wiadomie kon-
trolowa+ ani zmienia+. Skuteczno(+ treningu uzale#niona jest od wielu zmiennych, 
w zale#no(ci od celu, jaki chce si& uzyska+. Przyjmuje si&, i# (rednio potrzeba po-
mi&dzy 10 a 60 sesji, aby uzyska+ oczekiwane rezultaty. Wed!ug danych podanych 
w literaturze metoda ta (wietnie sprawdza si& w przypadku mikrouszkodze" mó-
zgu, terapii padaczki, migren, bólów poudarowych, zaburze" ze spektrum auty-
zmu, ADHD oraz w neurorehabilitacji (Magdalena Pinkowicka, 2015).

Kolejnym innowacyjnym urz'dzeniem, które specjalistki z zespo!u diagno-
styczno-korekcyjnego stosuj' w terapii podopiecznych, jest urz'dzenie Mnemosli-
ne. Jest to Neuro Stymulator Mózgu %wiat!em SLI, które wprowadza mózg w stan 
alfa za pomoc' zaprogramowanych impulsów leczniczych diodami led. Mnemo-
sline to stymulowanie mózgu energi' (wiat!a i podniesienie naszych cz&stotliwo-
(ci mózgu do stanu alfa oraz pobudzanie do naturalnej odnowy ca!ego organizmu 
na zasadach fotobiomodulacji. Badania naukowe potwierdzaj' dzia!anie metody 
mi&dzy innymi na niwelowanie stresu i popraw& nastroju, popraw& pami&ci i kon-
centracji, wsparcie w leczeniu i pro, laktyce depresji, wsparcie w psychoterapii. Za-
stosowanie tego urz'dzenia równie# skupia si& na neurostymulowaniu procesów 
mózgowych. 

Z kolei Brain-Boy Universal wykorzystywany jest do pracy z uczniami z dys-
leksj' rozwojow' b'dH przejawiaj'cymi nasilone trudno(ci w uczeniu si&. Istot-
ne jest, i# metoda ta koncentruje si& na przyczynach, a nie na objawach trudno(ci. 
Opiera si& ona na automatyzacji koordynacji pó!kul mózgowych oraz automatyza-
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cji przetwarzania s!uchowego, wzrokowego i motorycznego. Sprzyja to poprawie 
funkcjonowania poznawczego ucznia. 

Ka#de z tych narz&dzi jest wykorzystywane w trosce o kondycj& mózgu wycho-
wanka i procesów w nim zachodz'cych. 

Omawiaj'c stosowane formy zaj&+, nale#y wspomnie+ o roli indywidualne-
go kontaktu pedagoga lub psychologa z wychowankiem. Specjalistki prowadz' 
tzw.$kart& kontaktów indywidualnych. Cz!onkinie badanego zespo!u wykazuj' si& 
du#' uwa#no(ci' na potrzeby podopiecznych oraz nawet na najmniejsze zmiany 
w ich zachowaniu lub nastroju. Wówczas ich zadanie polega na uzyskaniu infor-
macji na temat do(wiadczanych trudno(ci, by podj'+ prób& pomocy. Zdarza si&, i# 
wychowanek sam zg!asza si& z problemem do cz!onkini zespo!u diagnostyczno-ko-
rekcyjnego, cho+ cz&sto robi to pod pretekstem ch&ci prowadzenia zwyk!ej nietera-
peutycznej rozmowy. 

Ponadto jedna ze specjalistek jest uprawniona do prowadzenia terapii peda-
gogicznej i pomaga wychowankom, którzy borykaj' si& z trudno(ciami w zakresie 
uczenia si&. Zdarza si& tak#e, i# podopieczny zmaga si& z dysleksj'. Wówczas peda-
gog prowadzi zaj&cia korekcyjno-kompensacyjne, które maj' na celu pomóc nielet-
nim upora+ si& z problemem, mi&dzy innymi poprzez kszta!towanie prawid!owych 
nawyków przyswajania wiedzy.

Jedn' z takich form zaj&+ s' zaj&cia psychoedukacyjne z elementami terapii, 
prowadzone przez dwie pedago#ki. Na pocz'tku wychowankowie poddani s' dia-
gnozie inteligencji emocjonalnej pierwszym polskim Testem Inteligencji Emocjo-
nalnej w wesji komputerowej realizowanej na platformie EI-EXPERT, a w dalszej 
kolejno(ci prowadzone s' z nimi zaj&cia warsztatowe. Zarówno osoba badana, jak 
i diagnosta otrzymuj' „Praktyczny podr&cznik inteligencji emocjonalnej” przygo-
towany w oparciu o uzyskane wyniki. Celem tych zaj&+ jest poprawa emocjonal-
nego funkcjonowania wychowanków poprzez poszerzenie ich (wiadomo(ci w tym 
obszarze, zrozumienie z!o#onego (wiata emocji, ich wp!ywu na ró#ne obszary #y-
cia, ukazanie korzy(ci, które mo#na czerpa+ z rozwini&tych kompetencji emocjo-
nalnych oraz analiza mo#liwych dróg rozwoju inteligencji emocjonalnej. 

Istotn' warto(+ praktyczn' maj' tak#e warsztaty z zakresu rynku pracy i pomo-
cy spo!ecznej. Ich celem jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego funk-
cjonowania w (rodowisku otwartym, odpowiedzialnego podejmowania nowych za-
da" #yciowych oraz zapobiegania bierno(ci zawodowej. Program skoncentrowany 
jest na poszerzeniu wiedzy i umiej&tno(ci zwi'zanych z aktywnym poszukiwaniem 
pracy, za!atwianiem spraw urz&dowych. Warsztaty s!u#' równie# wzmacnianiu mo-
tywacji wychowanków do konstruktywnego rozwi'zywania potencjalnych proble-
mów i kryzysów #yciowych poprzez korzystanie ze wsparcia instytucji pomocy spo-
!ecznej. Po ka#dej edycji zaj&+ przeprowadzana jest ewaluacja.
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5. Charakterystyka relacji mi'dzy wychowankami a specjalistkami 
z zespo"u diagnostyczno-korekcyjnego

Szczególn' cech' zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego s' relacje pomi&dzy 
specjalistkami z zespo!u a wychowankami. Cz!onkinie decyduj', w jaki sposób 
wol', aby zwracali si& do nich wychowankowie, w zale#no(ci od tego, jaka forma 
jest w ich odczuciu odpowiednia. Cz&(+ nieletnich komunikuje si& ze specjalistka-
mi po imieniu, co bez w'tpienia tworzy wi&ksz' naturalno(+ i otwarto(+, nie tylko 
w samym kontakcie, lecz w ca!okszta!cie relacji.

Zadaniem cz!onki" zespo!u jest wypracowanie zaufania wychowanków. Jest to 
niezb&dne, aby ich relacja mia!a szans& rozwija+ si& we w!a(ciwym kierunku. Istot-
nym elementem, mo#liwym dzi&ki zbudowaniu wspomnianego zaufania, jest po-
stawa otwarto(ci nieletnich wobec specjalistek oraz poczucie bezpiecze"stwa w ich 
towarzystwie. To pozwala na wnikliwe poznanie trudno(ci, z którymi zmagaj' si& 
ch!opcy, a co za tym idzie, równie# zastosowanie odpowiednich form pomocy i/lub 
terapii.

Cz!onkinie zespo!u, mówi'c o budowaniu kontaktu z wychowankami, podkre-
(laj' istot& autentyczno(ci, #yczliwego nastawienia, okazywania cierpliwo(ci i zain-
teresowania. Zdaniem specjalistek budowanie relacji i zaufania polega na byciu ra-
zem z podopiecznym w istotnych dla niego momentach, a jednocze(nie na równi 
z nim. Zachowanie specjalistek zespo!u diagnostycznego pozwala nieletnim odczu+ 
t& #yczliwo(+, mi&dzy innymi poprzez okazywan' im uwag&, utrzymywanie nieoce-
niaj'cej postawy, aktywne wsparcie w wa#nych dla wychowanków aspektach, a tak-
#e (wiadczenie pomocy w kwestiach formalnych, takich jak przygotowanie pism do 
ró#nych instytucji.

6. Wspó"praca zespo"u diagnostyczno-korekcyjnego 
z innymi dzia"ami zak"adu poprawczego

W Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku zespó! diagnostyczno-korekcyj-
ny jest elementem w strukturze placówki, posiadaj'cym pewn' autonomi& dzia!a-
nia. Pomimo takiego za!o#enia istnieje wspó!praca pomi&dzy specjalistkami z ze-
spo!u a reszt' kadry placówki. Co dwa tygodnie s' organizowane zebrania zespo!u 
wychowawców internatu, w których uczestniczy równie# zespó! diagnostyczno-
-korekcyjny. Spotkania umo#liwiaj' wnikliw' analiz& sytuacji, które mia!y miej-
sce w ostatnich tygodniach i s' istotne z punktu widzenia pracy resocjalizacyjnej. 
Po!'czenie informacji pochodz'cych od ró#nych pracowników pozwala uzyska+ 
holistyczny obraz danego przypadku oraz kompleksowy opis zrealizowanych do-
tychczas oddzia!ywa" wychowawczo-terapeutycznych. Wynika to z faktu, i# nielet-
ni mo#e wykazywa+ zmienno(+ w zachowaniu przy okre(lonych pracownikach, co 
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mo#e sugerowa+ istnienie problemu, z którym zmaga si& podopieczny. Poza o, cjal-
nymi zebraniami kadry placówki wspó!praca zespo!u z wychowawcami oraz kadr' 
placówki ma charakter ci'g!y. Pracownicy na bie#'co przekazuj' sobie informacje 
o podopiecznych i aktywnie reaguj' na trudno(ci do(wiadczane przez nieletnich.

Zespó! diagnostyczno-korekcyjny równie# odgrywa istotn' rol& w funkcjonowa-
niu szko!y. Zadaniem specjalistek jest mi&dzy innymi reagowanie w sytuacjach kry-
zysowych, które utrudniaj' dalsze prowadzenie zaj&+. Wówczas cz!onkinie zespo!u 
wchodz' w dialog z wychowankiem i odpowiednio go ukierunkowuj'c w zale#no-
(ci od powodu interwencji. Jedna z pedago#ek uczestniczy w spotkaniach rady peda-
gogicznej, mi&dzy innymi w celu przedstawienia diagnozy podopiecznych, co u!atwia 
szukanie odpowiednich rozwi'za" w przypadku sytuacji trudnych z danym uczniem. 

7. Trudno$ci do$wiadczane przez cz"onkinie zespo"u 
diagnostyczno-korekcyjnego 

Specjalistki z zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego do(wiadczaj' ró#nych 
trudno(ci w swojej codziennej pracy. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
mo#na wyodr&bni+ kluczowe przeszkody, z którymi si& borykaj'. M!odzie# przeby-
waj'ca w zak!adzie poprawczym charakteryzuje si& labilno(ci' emocjonaln', wobec 
czego wspó!praca z nimi cz&sto jest utrudniona nie ze wzgl&du na brak kompetencji 
specjalistek, a przez gorszy nastrój nieletniego i zwi'zane z tym zachowanie. W tym 
przypadku trudno(+ polega g!ównie na tym, i# budowane przez d!ugi czas zaufanie 
nie jest „trwa!e”. Zdarza si&, i# ch!opak wdaje si& w konG ikt z kim( w grupie lub tele-
fonicznie, a odreagowuje to na przypadkowej osobie, niekiedy na jednej z cz!onki" 
zespo!u. Reakcja na tak' sytuacj& jest dostosowana do konkretnego zachowania. 
W przypadku agresji s!ownej przeprowadzana jest rozmowa z nieletnim. W razie 
przemocy , zycznej móg!by zosta+ zastosowany (rodek przymusu bezpo(redniego, 
cho+ w(ród badanych nie zdarzy!a si& taka sytuacja. Jako trudno(+ w pracy z nie-
letnimi badane wskazuj' równie# opór stawiany przez wychowanków w sytuacjach, 
kiedy s' proszeni o zmian& zachowania lub wykonanie jakiego( zadania. Wówczas 
specjalistki wykazuj' si& cierpliwo(ci' i staraj' si& korzysta+ z innych form pomo-
cy ni# dotychczas, by znaleH+ odpowiedni' metod& pracy z danym nieletnim. Oso-
by przebywaj'ce w zak!adzie poprawczym cz&sto pocz'tkowo nie posiadaj' moty-
wacji do pracy nad sob' i zmiany zachowania, by dzia!a+ w sposób bezpieczny dla 
nich samych oraz otoczenia. Niema!ym wyzwaniem jest w!a(ciwe ukierunkowanie 
posiadanego przez wychowanków zapa!u na obszar #ycia postrzegany jako u#ytecz-
ny z perspektywy póHniejszego #ycia spo!ecznego.
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8. Podsumowanie
Literatura przedmiotu dotycz'ca zak!adów poprawczych nie zawiera wielu in-

formacji na temat funkcjonowania zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego, zatem 
przeprowadzenie bada" w tym obszarze by!o istotne dla poznania charakterysty-
ki tej jednostki.

W sk!ad zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego w Zak!adzie Poprawczym w Bia-
!ymstoku wchodz' dwie pedago#ki i psycholo#ka. Zgodnie z zawartymi w rozpo-
rz'dzeniu Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 17 paHdziernika 2001 r. w sprawie zak!a-
dów poprawczych i schronisk dla nieletnich, funkcjonowanie i organizacja zespo!u 
okre(lone jest w regulaminie danego zak!adu poprawczego (Dz.U., poz. 1359). Pra-
ca specjalistek rozpoczyna si& w momencie dostarczenia dokumentów o wycho-
wanku, który nied!ugo dotrze do zak!adu poprawczego. Po przybyciu nieletnie-
go do placówki nawi'zywany jest kontakt w izbie przej(ciowej, podczas którego 
cz!onkinie zespo!u przedstawiaj' panuj'ce w placówce zasady oraz przeprowadza-
j' wst&pny wywiad (Chomczy"ski, 2014, 143) w oparciu o wcze(niej opracowany 
kwestionariusz.

Ka#dy wychowanek przebywaj'cy w zak!adzie poprawczym musi mie+ zapew-
nion' opiek& ze strony psychologa. Co wi&cej, placówka jest zobowi'zana do wy-
znaczenia miejsca na gabinet psychologiczno-pedagogiczny, który powinien by+ 
dla nieletnich bezpieczn' przestrzeni', gdzie mog' swobodnie otworzy+ si& przed 
drug' osob' oraz otrzyma+ profesjonaln' pomoc' (Chomczy"ski, 2014, 193 i 276). 

Placówki o charakterze poprawczym zapewniaj' ró#norodne formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, takie jak zaj&cia psychoedukacyjne, porady, kon-
sultacje, dzia!ania mediacyjne, interwencje kryzysowe oraz warsztaty edukacyjne.

Szczególn' rol& przypisuje si& zespo!owi diagnostyczno-korekcyjnemu równie# 
w momencie przenoszenia podopiecznego do innej placówki. W tej sytuacji cz!on-
kinie zespo!u dziel' si& z innymi pracownikami stanowiskiem na temat, jak powin-
na wygl'da+ dalsza droga nieletniego, czyli do jakiego o(rodka warto go skierowa+, 
aby mia! szans& na dalszy rozwój. Dodatkowo, w sytuacji opuszczania zak!adu po-
prawczego przez wychowanka ze wzgl&du na przekierowanie do innej placówki, ze-
spó! jest zobowi'zany wyda+ aktualn' opini& na temat podopiecznego, uwzgl&dnia-
j'c najwa#niejsze aspekty jego osobowo(ci, zachowania oraz trudno(ci, z jakimi si& 
zmaga. Ta procedura ma na celu wst&pne poznanie przysz!ego wychowanka przez 
kadr& instytucji do którego si& go przenosi. 

 Na szczególn' uwag& zas!uguje aktywno(+ zespo!u, która wybiega poza stan-
dardy okre(lone w literaturze przedmiotu czy aktach prawnych. Cho+ wi&kszo(+ 
z tych informacji zosta!a zawarta w podrozdziale zawieraj'cym analiz& danych, to 
jest par& kwestii wartych dodatkowo poruszenia. Zespó! diagnostyczno-korekcyj-
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ny, który by! obiektem naszych bada", jest integraln' cz&(ci' zak!adu poprawcze-
go o charakterze resocjalizacyjno-terapeutycznym. Kierowani s' do niego nieletni 
z zaburzeniami osobowo(ci, uzale#nieni od substancji psychoaktywnych oraz nosi-
ciele wirusa HIV. Okaza!o si&, i# rodzaj placówki ma du#e znaczenie przy okre(la-
niu zakresu obowi'zków zespo!u. Ze wzgl&du na wysokie kompetencje opiekunów 
poszczególnych grup w obszarze terapii oraz diagnozy zespó! diagnostyczno-ko-
rekcyjny nie jest jedyn' jednostk' odpowiedzialn' ca!kowicie za te aspekty w pra-
cy z wychowankiem.

Wa#ne, i# w trudnych dla podopiecznych sytuacjach to w!a(nie cz!onkinie ze-
spo!u s' osobami, które ich wspieraj' (np. w momencie, gdy podopieczny zosta-
nie umieszczony w izbie chorych). Specjalistki wykazuj' si& ogromn' uwa#no(ci' 
wzgl&dem nieletniego, gdy# to cz&sto w ich gestii jest dostrze#enie nawet najmniej-
szych zmian w zachowaniu, nastroju czy werbalnego komunikowania si& nieletnie-
go, które mog' sugerowa+ sytuacje trudne, z którymi on si& zmaga. Kluczowe jest 
tak#e aktywne wsparcie pedago#ek i psycholo#ki wobec innych dzia!ów placówki, 
takich jak szko!a czy internat.

G!ównym utrudnieniem w przeprowadzeniu bada" by!a pandemia SARS-
-CoV–2, co da!o si& odczu+ ju# na pocz'tku wspó!pracy. W zwi'zku z rozprze-
strzenianiem si& wirusa nie by!y(my w stanie rozpocz'+ realizacji pracy badaw-
czej w za!o#onym okresie. Wynika!o to z faktu wprowadzenia ogranicze", równie# 
w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku, przez co nie by!o mo#liwo(ci, aby ba-
daczki wesz!y do placówki. 

Kolejna trudno(+ wy!oni!a si& podczas przeprowadzania wywiadów. Wycho-
wankowie byli zainteresowani obecno(ci' badaczek, wobec czego niejednokrotnie 
przychodzili do gabinetu badanej osoby w trakcie nagrywanej rozmowy. Niestety 
skutkowa!o to utrat' w'tku rozmowy, a co za tym idzie – by+ mo#e pomini&ciem 
wa#nych informacji, które zamierza!a przekaza+ specjalistka. 

Ograniczeniem dla nas by! tak#e brak informacji w literaturze przedmio-
tu oraz aktach prawnych o tym, i# rodzaj zak!adu poprawczego ma istotne zna-
czenie w funkcjonowaniu zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego. W zwi'zku z tym 
nasz obraz dotycz'cy zespo!u jako jednostki g!ównie diagnozuj'cej zmieni! si& po 
pierwszym spotkaniu ze specjalistkami i otrzymaniu informacji, i# diagnoz' zajmu-
j' si& tak#e wychowawcy.
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Rozdzia! 4

GRUPY RESOCJALIZACYJNOOTERAPEUTYCZNE 
JAKO SPECYFICZNA FORMA PRACY Z M?ODZIE*P 

W WARUNKACH IZOLACJI

1. Wprowadzenie
W podj&tej w rozdziale problematyce skupi!y(my si& na podstawowej formie 

organizacyjnej i metodycznej pracy placówek wychowawczych oraz poprawczych 
dla nieletnich, czyli na grupie wychowawczo-terapeutycznej. Warto zaznaczy+, #e 
znacz'ca cz&(+ metodyki pracy w ramach niej wyra#a si& w!a(nie w oddzia!ywa-
niach poprzez grup&. Dodatkowo odbywa si& to w specy, cznych warunkach izola-
cji, a adresatem oddzia!ywa" s' adolescenci nieprzystosowani spo!ecznie i zmaga-
j'cy si& z problemem uzale#nienia. Okazuje si&, #e jak dot'd na gruncie polskim nie 
pojawi!o si& opracowanie na ten temat. W zwi'zku z tym jako g!ówny cel badaw-
czy przyj&!y(my poznanie specy, ki funkcjonowania grup resocjalizacyjno-terapeu-
tycznych w$Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. 

Natomiast postawione w procesie konceptualizacji bada" szczegó!owe cele 
eksploracyjne to: 

 – poznanie drogi wychowanka do grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej;
 – analiza indywidualnego programu terapeutycznego;
 – charakterystyka etapów pobytu nieletniego na grupie resocjalizacyjno-tera-
peutycznej; 

 – opis organizacji dnia w grupie resocjalizacyjno-terapeutycznej;
 – poznanie zakresu obowi'zków kadry grup resocjalizacyjno-terapeutycznych; 
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 – poznanie form i metod pracy z nieletnimi w grupach resocjalizacyjno- tera-
peutycznych.

Resocjalizacja jest poj&ciem systematyzuj'cym fenomen procesów zachodz'-
cych w ramach omawianego tematu. Jest to termin wywodz'cy si& z za!o#e" kon-
cepcji pozytywistycznej. Nurt pozytywistyczny zak!ada, #e „ka#de dzia!anie jed-
nostki jest wynikiem oddzia!ywa" wychowawczych (zamierzonych i prawid!owo 
realizowanych), samowychowania i uwarunkowa" spo!ecznych. Wszystkie te pro-
cesy okre(lamy wspóln' nazw' – socjalizacja” (Motow, 2013, 1). W przypadku m!o-
dzie#y umieszczonej w placówce poprawczej trudno jest pos!ugiwa+ si& poj&ciem 
ponownej socjalizacji, na co móg!by wskazywa+ przedrostek –re. W zwi'zku z tym 
na potrzeby bada" konieczne wydaje si& wyja(nienie poj&cia resocjalizacji poprzez 
wyszczególnienie i skupienie na elementach sk!adowych tego procesu, czyli jego 
funkcjach: wychowawczej, opieku"czej i terapeutycznej (Pytka, 2005).

Zasadne wydaje si& spojrzenie na grupy resocjalizacyjno-terapeutyczne jako 
form& organizacyjn' i metodyczn' tych oddzia!ywa". Odnosz'c si& do pierw-
szej z nich, warto jest odnie(+ si& do próby zde, niowania grupy resocjalizacyjno-
-terapeutycznej jako specy, cznej formy systemu spo!ecznego. Na gruncie socjo-
logicznym zosta!o to zde, niowane jako „uk!ad stosunków mi&dzyludzkich, grup 
i jednostek zorganizowany ze wzgl&du na realizacj& celów wychowawczych. Sys-
tem wychowawczy w tym rozumieniu tworz' dwie podstawowe grupy albo ina-
czej piony, wyodr&bnione ze wzgl&du na pe!nione role spo!eczne – wychowanków 
i wychowawców, które oddzia!ywaj' na siebie w ramach stosunku wychowawcze-
go na gruncie mniej lub bardziej zorganizowanego systemu czynno(ci” (W!odarek, 
1977, 160).

Uwzgl&dniaj'c fakt, #e oprócz nieprzystosowania spo!ecznego wychowanko-
wie s' tak#e uzale#nieni, szczególne wydaje si& porównanie grupy resocjalizacyj-
no-terapeutycznej ze spo!eczno(ci' terapeutyczn'. Pawe! Karpowicz (2003), de, -
niuj'c j', pos!uguje si& okre(leniem (rodowiska korekcyjnego. Inny autor uwa#a, 
#e mo#na j' rozumie+ jako „wspólne zamieszkiwanie ze sob' jakiej( grupy ludzi 
w celach wzajemnego wspierania si& w rozwoju oraz radzenia sobie z trudno(cia-
mi” (Pilarz, 2013, 244). S' to de, nicje, które traktuj' t& specy, czn' grup& zarówno 
w aspekcie organizacyjnym, jak i funkcjonalnym. 

Natomiast odwo!uj'c si& do struktury organizacyjnej spo!eczno(ci terapeu-
tycznej, sprowadza si& ona do zewn&trznych warunków funkcjonowania. Jest to 
miejsce specy, cznego rodzaju separacji od (rodowiska zewn&trznego. Wszystkie 
aktywno(ci odbywaj' si& na terenie placówki, praca, nauka i zabawa. Codzienno(+ 
jest (ci(le ustrukturyzowana, tj. istnieje tam konkretny podzia! zada" i obowi'z-
ków. Panuj' tam okre(lone zasady, regulamin oraz porz'dek dnia, a ewaluacj& pro-
cesu terapeutycznego zapewnia etapowo(+ programu. Z kolei cz!onkowie kadry te-
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rapeutycznej musz' posiada+ konkretne uprawnienia. W(ród zespo!u funkcjonuje 
system liderski, gdzie lider odpowiedzialny jest za prowadzenie tej komórki (Ko-
czurowska, 2012). 

W strukturze organizacyjnej zak!adu poprawczego widoczne s' równie# cechy 
instytucji totalnej, czyli okre(lona struktura czynno(ci, jasne role spo!eczne, nieroz-
!'czno(+ przestrzeni do spania, pracy i rozrywki oraz izolacja. Przejawia si& to po-
przez fakt, #e #ycie wszystkich jednostek odbywa si& w jednym miejscu i podlega 
jednakowej w!adzy (GoK man, 2011). Izolacja oznacza, #e jednostka nie ma mo#li-
wo(ci opuszczenia placówki w dowolnym momencie, a to czy w ogóle i kiedy regu-
luje regulamin tego miejsca (Staniaszek, Kubiak, 2014). 

Funkcja izolacyjna sprowadza si& równie# do obejmowania wychowanków ca-
!odobow' opiek', utrzymaniem oraz wy#ywieniem (Trz&sowska-Greszta, Niewo-
dowski, 2015). S' to elementy polegaj'ce na zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
wychowanków. Jednak wi'#'c ten elementem z elementem funkcjonalnym, czyli 
funkcj' opieku"cz', nale#y podkre(li+, #e na gruncie resocjalizacji jej celem jest 
tak#e zadbanie o potrzeby wy#szego rz&du oraz kompensacja de, cytów rozwojo-
wych podopiecznych (Pytka, 2005). 

Przechodz'c do aspektu funkcjonalnego, po pierwsze warto przyjrze+ si& jej 
w odniesieniu do funkcji wychowawczej. Wyra#a si& ona zarówno w formach pra-
cy grupowej, ale przede wszystkim w postawie pedagoga wobec jednostek. Funk-
cj& t& mo#na traktowa+ jako proces prowadzenia wychowawczego, które mo#e by+ 
rozumiane jako „[…] pod'#anie dobrowolne lub wymuszone” (Pytka, 2012, 24). 
Podkre(lana jest równie# forma relacji mi&dzy wychowawc' i podopiecznym, czyli 
„[…] podmiotem i przedmiotem wp!ywu” (Pytka, 2012, 25). To te# zosta!o uszcze-
gó!owione jako oscylacja pomi&dzy ró#norodnymi formami przymusu i swobody. 

Forma prowadzenia najbli#sza aktualnym stanowiskom pedagogów resocja-
lizacyjnych przyjmuje struktur& (cie#ki uprzednio wytyczonej, gdzie wychowaw-
ca odrzuca postaw& w!adcz' i nadrz&dn' nad wychowankiem. Przeciwnie, chc'c 
zbudowa+ efektywno(+, pedagog potrzebuje zbudowa+ z m!odym cz!owiekiem re-
lacje opart' na równo(ci, partnerstwie i dialogu. To daje wychowankowi szans& 
„[…]$zrekonstruowa+ sw' nadwra#liw' to#samo(+ osobow' w przypadku nieprzy-
stosowania spo!ecznego” (Pytka, 2012, 27). 

Funkcjonalno(+ spo!eczno(ci terapeutycznej wyra#a si& poprzez ró#ne metody 
pracy korekcyjnej i terapeutycznej. Sprowadzaj'c to na grunt resocjalizacji, funkcja 
terapeutyczna bywa !'cznie opisywana wraz z terminem korygowania i rozumia-
na jest po pierwsze jako forma umo#liwiaj'ca postawienie trafnej i ca!o(ciowej dia-
gnozy zaburze" i dysfunkcji. Po drugie za(, jako warunek konieczny w projektowa-
niu planu oddzia!ywa" (korekcji). 
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W metodyce twórczej resocjalizacji mo#emy odnaleH+ szereg tre(ci o walo-
rach terapeutycznych (Kranc, 2017). Takie jak Metoda Teatru Resocjalizacyjnego 
(MTR), Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS) oraz wspomagaj'ce proces re-
socjalizacji: drama, psychodrama i socjodrama, plastyka oraz terapia przez muzy-
k&. S' to dzia!ania uzewn&trzniaj'ce twórcze potencja!y wychowanków resocjali-
zacyjnych. Twórcze wychowanie resocjalizacyjne swoj' celowo(ci' obejmuje dwa 
wymiary kszta!towania struktur to#samo(ciowych podopiecznych. Wymiar we-
wn&trzny dotyczy rozwoju struktur procesów twórczych, a w rezultacie potencja-
!ów. Wymiar spo!eczny jest prezentacj' twórczych dokona" wychowanka. To te# 
sprawia, #e jednostki staj' si& kreatorami samych siebie (Konopczy"ski, 2006). 

Jednak pomimo szeregu walorów p!yn'cych z technik terapeutycznych mo#-
liwych do wykorzystania w pracy pedagoga resocjalizacyjnego nie nale#y ich trak-
towa+ nadrz&dnie i$przenosi+ bezkrytycznie na grunt resocjalizacji (Pytka, 2005). 
Zosta!o to równie# podkre(lone przez Marka Konopczy"skiego (2015) w jednym 
z mitów resocjalizacyjnych, w$którym wyszczególni!$istnienie przekonania, #e prze-
st&pczo(+, a tak#e inne formy nieprzystosowania spo!ecznego powinny podlega+ te-
rapii b'dH leczeniu. Stwierdzi!, #e jest to podej(cie bliskie naukom medycznym, lecz 
odleg!e od (rodków, jakimi dysponuje resocjalizacja. 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu okre(lono, w jaki sposób grupy re-
socjalizacyjno-terapeutyczne spe!niaj' funkcje organizacyjn' oraz funkcjonaln'. 
Zosta!o to przedstawione poprzez podobie"stwa grupy wzgl&dem spo!eczno(ci te-
rapeutycznej, a tak#e ukazanie cech placówki izolacyjnej. Dodatkowo wskaza!y(my 
aspekty metodyczne, czyli funkcje, jakie s' realizowane w grupach, tj. wychowaw-
czej, terapeutycznej i korekcyjnej.

2. Metodologia bada(
Precyzuj'c przyj&te za!o#enia badawcze, warto na samym pocz'tku podkre-

(li+, #e w podj&tych badaniach przyj&to orientacj& jako(ciow', poniewa# pozwoli!a 
ona na bli#sze poznanie „(wiata zewn&trznego” (Flick, 2010, 13). W trakcie przebie-
gu bada" umo#liwi!o to zachowanie otwarto(ci na badan' rzeczywisto(+. Ponad-
to zezwoli!o to na wymian& wiedzy na temat problemów b&d'cych przedmiotem 
docieka" mi&dzy badanym a badaczem (Babbie, 2006). Przyj&te metody pozwoli!y 
na poznanie perspektywy osób badanych w sposób swobodny i pozostaj'cy w za-
kresie zoperacjonalizowanych celów i problemów badawczych. Odby!o si& to po-
przez przeprowadzenie trzynastu pog!&bionych wywiadów, zarówno z wychowan-
kami zak!adu, jak i z wychowawcami, i wychowawczyniami, a tak#e pedagogiem 
grup. Wywiady zosta!y nagrane za pomoc' dyktafonu przy uprzedniej zgodzie osób 
badanych. Za zgod' kadry zosta!y wykorzystane równie# dokumenty wewn&trzne. 
Dodatkowo pos!u#y!y do tego dzienniczki terenowe, które pozwoli!y na zapis prze-



87

Grupy resocjalizacyjno-terapeutyczne jako specy. czna forma pracy z m!odzie#,...

#y+ i spostrze#e" badaczy, które by!y sporz'dzone w czasie bie#'cym lub odroczo-
nym Zastosowano równie# obserwacj& jawn', dzi&ki którym mo#liwa by!a analiza 
interakcji i aktów komunikacji w czasie rzeczywistym (Flick, 2010). Analiza mate-
ria!u badawczego zosta!a poprzedzona obserwacj', fotografowaniem przestrzeni, 
transkrypcj' pog!&bionych wywiadów oraz ich kodowaniem. Dodatkowo w proce-
sie analizy wykorzystano pozyskany materia! wizualny jako egzempli, kacj& podj&-
tej problematyki.

Zgodnie z przyj&tym podej(ciem jako(ciowym sformu!owano problem badaw-
czy: Jak funkcjonuj' grupy resocjalizacyjno-terapeutyczne w Zak!adzie Popraw-
czym w Bia!ymstoku? Naszym g!ównym celem sta!o si& wi&c poznanie specy, ki 
grup resocjalizacyjno-terapeutycznych w Zak!adzie. Wed!ug Uwe Flicka „dobre ba-
dania jako(ciowe nie ograniczaj' si& do odnalezienia i potwierdzania tego, czego 
spodziewali(my si& od pocz'tku, lecz dostarczaj' nowej wiedzy i nowych sposobów 
patrzenia na badane sprawy i osoby” (2010, 114). Te s!owa towarzyszy!y nam pod-
czas ca!ego okresu bada". 

Organizacja bada" polega!a na dok!adnym przygotowaniu si&, a wi&c pozna-
niu specy, ki placówki oraz badanych. Nast&pnie opracowano dyspozycje do wy-
wiadu, dziennik terenowy oraz arkusz obserwacji. W trakcie bada" zosta!y wpro-
wadzone restrykcje z powodu wirusa COVID-19, co przed!u#y!o zbieranie danych. 
Po sko"czonych badaniach przeprowadzono ich analiz&. Polega!a ona na zakodo-
waniu ka#dego z wywiadów oraz porównaniu wypowiedzi w danych obszarach te-
matycznych.

Wiele informacji pozyskano za pomoc' obserwacji codzienno(ci wychowan-
ków oraz wychowawców i wychowawczy" w grupie. Mo#liwo(+ przebywania w gru-
pie badanej pozwoli!a na dok!adniejsze zrozumienie przedmiotu bada". Kolejn', 
niezwykle cenn' metod' pozyskiwania danych by!a analiza dokumentów – g!ów-
nie programów grup oraz regulaminów i planów grupowych. Mia!a ona na celu 
dok!adne przeanalizowanie ka#dego z punktów dnia oraz tygodnia, a tak#e zapo-
znanie si& z przeznaczeniem poszczególnych grup. Analiza dokumentów pozwoli!a 
równie# na poznanie kolejnych etapów pobytu wychowanka w grupie oraz funkcji 
i dy#urów, które pe!ni w niej w czasie pobytu. 

Badania przeprowadzono w internacie zak!adu. Ka#dy z wychowanków oraz 
wychowawców i wychowawczy" móg! wybra+ miejsce na terenie danej grupy, któ-
re wed!ug niego by!o ciche i bezpieczne. Najcz&(ciej wywiady by!y przeprowadzane 
w pokoju wychowawców lub w pokojach wychowanków. 

Przeprowadzenie bada" umo#liwi!a wspó!praca z dyrektorem Zak!adu Po-
prawczego w Bia!ymstoku. Nawi'zanie kontaktu z wychowankami zrealizowano 
z wykorzystaniem metody kuli (nie#nej. Dzi&ki wspó!pracy z dyrektorem nast'-
pi! szybki kontakt z wychowawcami, a nast&pnie z wychowankami poszczególnych 
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grup. Poni#ej przedstawiono krótk' informacj& o ka#dym z badanych w celu lep-
szego zrozumienia wypowiedzi oraz tematu bada". Na potrzeb& anonimowo(ci re-
spondentów zmieniono ich imiona. 

 – wychowanek Pawe", lat 18 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku 
przebywa! w 7 placówkach, m.in. w m!odzie#owych o(rodkach socjoterapii 
oraz m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych, w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku od 2 lat;

 – wychowanek Kamil, lat 17 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku 
przebywa! w 6 placówkach – dwóch m!odzie#owych o(rodkach socjoterapii, 
trzech m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych i placówce opieku"czo-
-wychowawczej, w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku od pó! roku;

 – wychowanek Eryk, lat 17 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku prze-
bywa! w dwóch m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych i schronisku dla 
nieletnich, w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku od 3 miesi&cy;

 – wychowanek Miko"aj, lat 17 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku 
przebywa! w 17 placówkach, m.in. w m!odzie#owych o(rodkach socjote-
rapii oraz m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych i domach dziecka 
w$Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku od 3 miesi&cy;

 – wychowanek B"a&ej, lat 19 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku prze-
bywa! w 9 placówkach, g!ównie w m!odzie#owych o(rodkach socjoterapii 
oraz m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych, w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku jest od 3 lat;

 – wychowanek Tobiasz, lat 17 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku 
przebywa! w 3 placówkach, m.in. w m!odzie#owych o(rodkach socjoterapii 
oraz m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych, w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku jest od 4 miesi&cy;

 – wychowanek Micha", lat 19 – przed umieszczeniem w ZP w Bia!ymstoku 
przebywa! w schronisku dla nieletnich, w Zak!adzie Poprawczym 
w$Bia!ymstoku jest od 4 lat;

 – wychowanek Fabian – wiek 20, poprzednie placówki: m!odzie#owy o(ro-
dek wychowawczy, schronisko. D!ugo(+ pobytu w Zak!adzie Poprawczym od 
4$lat;

 – wychowanek Marcin – wiek 20 lat, poprzednie placówki: placówka opieku"-
czo-wychowawcza, m!odzie#owy o(rodek socjoterapii, m!odzie#owy o(ro-
dek wychowawczy, schroniska dla nieletnich, zak!ady poprawcze, jest teraz 
w izbie po niepowrocie;

 – wychowawczyni Ilona, sta# pracy 30 lat – wykszta!cenie: pedagogika reso-
cjalizacyjna, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne;
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 – wychowawczyni Maria, sta# pracy 13 lat – wykszta!cenie: pedagogika opie-
ku"czo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna;

 – wychowawca Rados"aw, sta# pracy 2,5 roku – wykszta!cenie: pedagogika re-
socjalizacyjna, ratownictwo medyczne;

 – pedagog Adam, sta# pracy 1 rok, wykszta!cenie: pedagogika resocjalizacyj-
na, w trakcie studiów na kierunku psychologia. 

3. Analiza zgromadzonego materia"u badawczego
3.1. Droga wychowanka do grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej

Zak!ad poprawczy jest ostateczn' form' oddzia!ywa" resocjalizacyjnych wo-
bec nieletnich. Mo#na go zinterpretowa+ jako (rodek stosowany przez s'd rodzinny 
po wyczerpaniu wszystkich innych oddzia!ywa" (kuratela, o(rodek wychowawczy 
itp.). Program grup resocjalizacyjno-terapeutycznych skierowany jest do ch!opców 
wykazuj'cych znamiona nieprzystosowania spo!ecznego i uzale#nienia. Wycho-
wanków mo#na okre(li+ mianem „dzieci placówkowych”, gdy# ich #yciorysy s' bo-
gate w do(wiadczenia wielu pobytów w instytucjach opieku"czo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych, które nie przynios!y zak!adanych efektów. 

W sumie to od 10 lat je#d#% po ró#nych placówkach i tu jest najlepiej moim zda-
niem. (wychowanek Marcin)

[…] mam takie poczucie, #e stopniowanie tak nie zawsze s!u#y wychowankom, 
bo no w!a"nie, jaki jest sens tak wysy!a) kogo" pi%)dziesi,ty raz do kolejnego zak!adu 
wychowawczego tak bez szans nadziei, #e on si% zaadaptuje jak on ca!ym sob, mówi, 
#e+on nie chce tego i nie b%dzie si% do tego stosowa!. (wychowawczyni Ilona)

Do niedawna droga wychowanka z izby przej(ciowej do grupy resocjalizacyj-
no-terapeutycznej poprzedzona by!a pobytem w grupie wst&pnej. Okres ten z za-
!o#enia trwa! do trzech miesi&cy. By! to czas ukierunkowany g!ównie na przysto-
sowanie si& przez nieletniego do zasad panuj'cych w placówce, a tak#e motywacji 
do pracy terapeutycznej. Ponadto by! to okres przeznaczony do sporz'dzenia spe-
cjalistycznej diagnozy podopiecznego. Z kolei ostatni miesi'c pobytu ukierunko-
wany by! na zapoznanie wychowanka z ofert' grup resocjalizacyjno-terapeutycz-
nych. Odbywa!o si& to poprzez zapoznanie ch!opca z$programem, niedzielne wizyty 
w grupach, a nast&pnie tygodniowe uczestnictwo w$zaj&ciach grupy, do której aspi-
rowa! podopieczny. 

Rzeczywi"cie teraz jest k!opot tak, bo jak by!a grupa wst%pna, no to oni byli od-
izolowani w internacie, mieli pewien okre"lony rytm. Tam si% dba!o o to, #eby ich 
nauczy) dostosowania, czyli wykonywania polece' wychowawców, dy#urów i takich 
podstawowych rzeczy, te# rozpoznania takiego emocjonalnego, z kim si% ma do czy-
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nienia i to wszystko leg!o w gruzach. Tak, i teraz jest tak, #e ch!opcy w zale#no"ci od 
tego, ile jest miejsc na grupach, to tam jako" sukcesywnie s, umieszczani i te# kto jest 
na grupach tak, bo to te# jest takie zastanowienie, jak to wp!ynie na poszczególne gru-
py. No i ci wychowankowie troch% jak taka kroplówka si% pojawiaj,, no i takiego wy-
chowanka trzeba dostosowywa). (wychowawczyni Ilona)

Warto zaznaczy+, #e od momentu pandemii COVID-19 do placówki kiero-
wanych jest znacz'co mniej ch!opców. W zwi'zku z tym kadra musia!a zawiesi+ 
dzia!alno(+ grupy nazywanej wst&pn' b'dH adaptacyjn', która mia!a na celu przy-
stosowanie wychowanka do warunków i zasad panuj'cych w grupach resocjaliza-
cyjno-terapeutycznych. Jednak w zwi'zku z tym, #e kadra w rozmowach cz&sto wy-
szczególnia!a istot& omawianego tematu, zasadnym wydaje si& opisanie go. 

Aktualnie wychowankowie s' kierowani bezpo(rednio z izby przej(ciowej 
do grup resocjalizacyjno-terapeutycznych. Decyzj& o$ umieszczeniu wychowanka 
w danej grupie podejmuje zespó! wychowawczy internatu poprzez uwzgl&dnienie 
takich aspektów, jak bie#'ce zape!nienie grup, ale tak#e ich socjometria oraz specy-
, ka wychowanka. 

4. Indywidualny program terapii
Indywidualny program terapii jest dokumentem systematyzuj'cym pobyt wy-

chowanka w grupie resocjalizacyjno-terapeutycznej. Elementem niezb&dnym do 
stworzenia indywidualnego programu terapii jest przeprowadzenie ustruktury-
zowanej diagnozy w ramach omawianego dokumentu. Osob' odpowiedzialn' za 
stworzenie diagnozy jest wychowawca prowadz'cy. Dodatkowo jest on zobowi'-
zany do jej aktualizowania, prowadzenia analizy post&pów wychowanka oraz oma-
wiania ich na spotkaniach klinicznych. 

Diagnoza oraz specy, czny plan korekcyjny wchodz' w schemat indywidualne-
go programu terapii wychowanka (zob. schemat 1). Plan korekcyjny tworzony jest 
zarówno przez wychowawc&, jak i oddzielnie przez zespó! diagnostyczny. Za!o#e-
nia planu korekcyjnego s' rozdzielone na dwie p!aszczyzny: pierwsz' zak!adaj'c', 
co nale#y uzyska+ w pracy z wychowankiem oraz drug', w jaki sposób to uzyska+. 

Mo#e to by) np. urealnienie wychowanka w jakiej si% znajduje sytuacji poprzez 
konfrontowanie go na bie#,co, ujawnianie jego k!amstw i manipulacji na zebraniach. 
(pedagog Adam) 

Wspomniana jako ostatnia p!aszczyzna jest uszczegó!owiona w ramach etapo-
wo(ci pobytu wychowanka.
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Schemat 1. Struktura indywidualizacji oddziaływań

 

1ród!o: Opracowanie w!asne

Diagnoza stanowi kluczowy obszar, gdy# dostarcza informacji o de, cytach 
ogólnorozwojowych wychowanka i jego  specy, cznych potrzebach. Jest przepro-
wadzana w sposób schematyczny i ca!o(ciowy. Oznacza to, #e wychowawcy dys-
ponuj' stworzonym w ramach programu, obowi'zuj'cym na ka#dej grupie sche-
matem diagnozy (zob. schemat 2), a tak#e dokumentacj' z poprzednich placówek. 
Proces diagnozowania nie sprowadza si& do jednego spotkania, lecz jest rozci'gni&-
ty w czasie. Dodatkowo w procesie diagnozowania uwzgl&dniane s' takie informa-
cje, jakie wychowawca zdo!a uzyska+ od opiekuna wychowanka, a tak#e sam spo-
sób funkcjonowania ch!opca w grupie. Wcze(niej element diagnostyczny stanowi!a 
równie# wspólna przepustka wychowawcy z podopiecznym do jego domu rodzin-
nego. Aktualnie wychowawcy z uwagi na kwestie prawne s' pozbawieni takiej mo#-
liwo(ci. 

Jest to diagnoza, któr' mo#emy okre(li+ jako holistyczn', gdy# obejmu-
je wszystkie istotne obszary funkcjonowania wychowanka. Umo#liwia okre(lenie 
przyczyn nieprzystosowania spo!ecznego, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi 
na zasoby i potencja! nieletniego. Mo#na stwierdzi+, #e w ten sposób spe!nia ona 
równie# kryteria diagnozy pozytywnej. Kluczowe w tym s' równie# elementy pro-
gnostyczne, które daj' informacje i kierunki zmian w funkcjonowaniu nieletniego. 
Warto zaznaczy+, #e pocz'tkowa diagnoza poddawana jest ci'g!ej ewaluacji i$dys-
kusjom. 
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Schemat 2. Główne obszary diagnozy

A. Uwarunkowania rodzinne
• Struktura rodziny
• Historia rodziny

B. Funkcjonowanie emocjonalne
• Podstawowe problemy emocjonalne
• Sposoby radzenia sobie z problemami (objawy i strategie obrony)

C. Czynniki sprzyjające i podtrzymujące uzależnienie
• Ocena stopnia uzależnienia
• Czynniki sprzyjające i podtrzymujące uzależnienie
• Czynniki sprzyjające zmianie i wyjściu z nałogu

D. Funkcjonowanie w rolach społecznych

E. Funkcjonowanie zadaniowe (społeczne, umysłowe)

F. Prognoza efektów terapeutycznych

1ród!o: Program wychowawczy prowadzenia grupy resocjalizacyjnej nr IV w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku

[…] diagnoza te# jest takim ruchomym narz%dziem. Tak#e ró#ne rzeczy si% zmie-
niaj,, to jak widzimy danego ch!opaka na pocz,tku, wst%pnie okre"lamy i jak go ro-
zumiemy. No to po pó! roku to wygl,da inaczej. Znaczy ró#ne rzeczy si% zmieniaj,, 
no te# panowie tak, no na pocz,tku zupe!nie inaczej si% zachowuj,. Próbuj, nie wiem 
czy gra), czy zak!ada) ró#ne maski, ró#ne rzeczy ukrywa), to im bli#ej ich poznajemy, 
tym ró#ne rzeczy wychodz, nowe. No i wtedy warto tak, diagnoz% gdzie" tam zmie-
ni). (wychowawczyni Maria)

4.1. Etapowo$+ pobytu wychowanka

Etapowo(+ pobytu w zak!adzie poprawczym przez wychowanka jest ustano-
wiona w ramach programu grupy. Jest to obszar systematyzuj'cy obowi'zki i za-
dania stawiane przed podopiecznym, które musi on zrealizowa+ w celu uzyskania 
pozytywnej oceny, jak i przej(cia na wy#szy poziom, a w ko"cowym etapie opusz-
czenia placówki. 
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Ka#dy etap pobytu w grupie resocjalizacyjno-terapeutycznej ró#ni si& od siebie 
stawianymi celami. Poziomy te s!u#' zdobyciu ró#nych umiej&tno(ci oraz zak!ada-
j' ci'g!y wzrost odpowiedzialno(ci wychowanka za siebie i za innych. Z kolejnymi 
etapami !'czy si& równie# system przywilejów, który zale#ny jest od grupy, w której 
przebywa wychowanek. W grupie III s' to trzy poziomy: 

 – poziom „zerowy” (adaptacyjny) – to czas na bli#sze przyjrzenie si& grupie 
przez wychowanka, a tak#e na sprawdzenie rzeczywistej motywacji nielet-
niego; na tym etapie pozostaje on pod szczególn' kontrol' kadry; nie ma 
równie# mo#liwo(ci odwiedzin wychowanków z innych grup; okres ten trwa 
minimum 3 miesi'ce w przypadku nowo przyby!ych do zak!adu, 4 tygodnie 
w pozosta!ych przypadkach; 

 – poziom „pierwszy” – zaczyna si& od autentycznej decyzji o uczestnictwie 
w$ programie grupy oraz rozpocz&ciu terapii i zmiany, wychowanek na-
dal pracuje na zaufanie kadry, jednak kontrola nad nim jest ju# zmniejszo-
na, codzienna aktywno(+ wychowanka powinna koncentrowa+ si& g!ównie 
w$grupie, pod koniec tego etapu planowana jest pierwsza przepustka do 
domu;

 – poziom „drugi” – warunkiem rozpocz&cia drugiego poziomu jest zdanie eg-
zaminu z wiedzy dotycz'cej uzale#nie", przeprowadzenie autoprezentacji 
jako osoby uzale#nionej oraz pozytywnej oceny funkcjonowania w$grupie, 
której dokonuje kadra, w tym czasie wychowanek przechodzi intensyw-
ny trening zadaniowy, zwi'zany z podejmowaniem przez niego aktywno-
(ci, czyli tzw. „funkcji” istotnych ze wzgl&du na dzia!anie i organizacj& ca!ej 
grupy, ma on obowi'zek podj'+ si& prowadzenia minimum dwóch funk-
cji, program ko"czy si& uzyskaniem przez wychowanka mo#liwo(ci przej-
(cia do hostelu.

Jest to te# grupa, w której jako jedynej wychowankowie zobowi'zani s' do na-
uki szkolnej (pomimo uko"czenia 18. roku #ycia) b'dH podejmowania pracy zarob-
kowej. Grup& IV charakteryzuje najwi&ksza liczba etapów: 

 – etap I – kandydacki – podstawowym celem uczestnika jest autentyczne zapo-
znanie si& z realiami pobytu, kadr', programem oraz podj&cie decyzji o$roz-
pocz&ciu terapii, dla kadry grupy to czas intensywnej pracy diagnostycznej 
oraz wst&pnej motywacji, ka#demu wychowankowi zostaje przydzielony in-
dywidualny opiekun, etap powinien zako"czy+ si& w momencie podj&cia 
przez wychowanka decyzji o rezygnacji lub uczestnictwie w programie i go-
towo(ci do rozpocz&cia procesu terapii i zmiany, etap powinien trwa+ nie 
d!u#ej ni# 3 miesi'ce;

 – etap II – motywacyjny – na tym etapie najwa#niejszym punktem s' rozmowy 
indywidualne, które stanowi' cykl, rozpoczyna on spotkania dotycz'ce tego, 
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czym jest uzale#nienie, a ko"czy zbudowaniem przez uczestników obrazu 
siebie jako osoby uzale#nionej lub zagro#onej uzale#nieniem, w trakcie eta-
pu, który trwa ok. 3 miesi&cy, uczestnik odbywa ok. 14 godzinnych ustruk-
turalizowanych rozmów, prowadz'cy mo#e dowolnie u!o#y+ ich kolejno(+ 
i$przedstawi+ podopiecznemu w ramach IPT, pod koniec drugiego etapu pla-
nowana jest te# pierwsza przepustka do miasta, ale te# w miar& mo#liwo(ci 
do domu wychowanka;

 – etap III – zadaniowy – warunkiem rozpocz&cia etapu jest zdanie egzami-
nu z$wiedzy dotycz'cej uzale#nie" oraz pozytywnej oceny funkcjonowania 
w$grupie dokonanej przez kadr&, na tym etapie uczestnik programu prze-
chodzi intensywny trening zadaniowy, zwi'zany z podejmowaniem przez 
niego aktywno(ci, tzw. „funkcji” istotnych ze wzgl&du na dzia!anie i organi-
zacj& ca!ej grupy, etap trwa ok. 3 miesi&cy i w tym czasie ka#dy z uczestni-
ków ma obowi'zek podj'+ si& prowadzenia dwóch funkcji, w trakcie etapu 
wychowankowie mog' korzysta+ z urlopów, etap ko"czy si& sesj' informacji 
zwrotnych poprzedzonych autoprezentacj' swoich zasobów i de, cytów za-
daniowych w trakcie zebrania planowego;

 – etap IV – usamodzielniania (z elementami pog!&bionej pracy terapeutycz-
nej) – g!ównym celem jest przygotowanie wychowanka do opuszczenia pla-
cówki w trybie art. 90 u.p.n., aktywno(+ uczestnika powinna by+ skierowana 
ku sobie, jednak bez zaniedbywania obowi'zków grupowych, zakres i sposób 
post&powania jest na tym etapie bardzo zindywidualizowany, tematyka roz-
mów, ich zakres i przebieg jest ustalany ka#dorazowo na podstawie diagno-
zy uczestnika zawartej w IPT oraz deklarowanej przez niego gotowo(ci do 
tego typu pracy, dodatkowo post&powanie z wychowankiem na tym etapie 
powinno podlega+ superwizji, etap IV jest podzielny na dwie cz&(ci, pierw-
sza trwaj'ca 1 lub 2 miesi'ce odbywa si& w bezpiecznych warunkach grupy 
i s!u#y przygotowaniu wychowanka do stopniowego opuszczania placówki, 
druga cz&(+ etapu odbywa+ si& b&dzie w ramach grupy hostelowej, w której 
wychowanek przebywa+ b&dzie do ok. 3 miesi&cy, je(li zaistnieje taka potrze-
ba pobyt mo#e by+ przed!u#ony.

Natomiast program grupy V jest trzyetapowy i dzieli si& na:

 – poziom I – trwa co najmniej miesi'c pobytu w grupie, jest to czas potrzebny 
do realnej odpowiedzi, czy program grupy jest adekwatny do oczekiwa" wy-
chowanka oraz czy jego postawa daje podstaw& do pozytywnego uko"czenia 
programu, na tym etapie wychowanek z pomoc' wychowawcy tworzy tzw. 
„diagnoz& sytuacji #yciowej”, wszystko ma s!u#y+ stworzeniu jasnej perspek-
tywy pobytu w zak!adzie i opuszczenia placówki;
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 – poziom II – jest to czas na realizacj& swoich zada", obowi'zków i uczestni-
czenie w zaj&ciach, poszerzenie zakresu odpowiedzialno(ci za siebie w po-
staci zdobywania kolejnych list zak!adowych, samodzielne poruszanie si& po 
internacie, samodzieln' aktywno(+ poza budynkiem zak!adu oraz przepust-
ki do miasta pod opiek', pierwsza przepustka do domu, poziom II trwa ok.$3 
miesi&cy;

 – poziom III – po pozytywnym odbyciu pierwszej przepustki nast&puje czas 
na realizowanie zada" poza placówk' oraz wszelkie sprawy osobiste na pod-
budowie programów edukacyjnych, a nast&pnie przygotowanie „wyprawki” 
i$przej(cie do hostelu.

Program grupy V kierowany jest przede wszystkim do wychowanków, którzy 
nie byli w stanie sobie poradzi+ w programach innych grup, a nie ma w ich stosun-
ku uzasadnienia do kierowania do grupy readaptacyjnej. Przebieg poszczególnych 
etapów zale#ny jest od grupy, jednak maj' one wspólny mianownik. Opowiedzia! 
o tym jeden z wychowanków:

Teraz na przyk!ad u nas na grupie jest co" takiego, #e jest ten program. Pierwszy 
poziom. Trzy miesi,ce musisz by) na tym pierwszym poziomie, si% stara) trzy miesi,-
ce i wchodzisz na drugi poziom. Na tym drugim poziomie masz przywileje, dostajesz 
swoje ubrania, mo#esz si% porusza) za pozwoleniem wychowawcy po ca!ym interna-
cie zak!adu. Na zewn,trz oczywi"cie nie mo#esz sam wyj"), a potem starasz si% o co" 
takiego jak czarna lista i musisz utrzyma) dwa tygodnie ocen% dobr,, dostajesz czar-
n, list% i ta czarna lista polega na tym, #e musisz zrobi) na niej 10 godzin prac spo-
!ecznych na terenie zak!adu, tu jest, #e sprz,tasz, mo#esz zarobi) dodatkowo pieni,-
dze, robisz to, potem jest kolejna rada. Czyli tutaj rady si% odbywaj, co dwa tygodnie 
w zak!adzie, g!ównych wychowawców, wszyscy wychowawcy si% zje#d#aj,, omawia-
j, nas i wszyscy wychowawcy podejmuj, tak, decyzj%. Potem dostaje si% po tej czarnej 
li"cie bia!, list%. Jak jeste" na bia!ej li"cie, to ju# sam mo#esz wychodzi) na ten teren, 
nie? I sprz,ta), i pracowa). Jak patrz,, #e to wszystko robisz i nie ma z tob, #adnych 
problemów, to potem na tej bia!ej li"cie w pewnym momencie mówi,, #e mo#esz i") 
na przepustk% i w ogóle, nie? I idziesz na przepustk%, pierwsz, tzw. “na miasto”, pew-
nie jakie" zakupy grupowe, albo co" #eby poje$dzi) z wychowawc,, potem po trzech 
przepustkach maj, dopiero sami i") na miasto, a jak wrócisz z miasta, to jedziesz do 
domu, nie? Jak na to zas!u#ysz i b%dzie taki termin, bo te# nie mo#na czego" takiego, 
#e jedziesz na przepustk%, a szko!a jest w tym czasie. (wychowanek Pawe!)

Ka#dy z wychowanków, zaczynaj'c realizacj& etapowego programu, otrzymu-
je indywidualny plan pracy na dany etap, w którym wyszczególnione s' cele i zada-
nia oraz orientacyjne ramy czasowe jego trwania. Przebieg ca!ego planu omawiany 
jest w trakcie zebra" zespo!u oraz z wychowankiem w ramach rozmów indywidual-
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nych. To od wychowanka, jego motywacji i ch&ci wspó!pracy zale#y ostateczny czas 
realizacji ka#dego z etapów.$

Najbardziej po#'danym momentem opuszczenia grupy resocjalizacyjno–tera-
peutycznej jest przej(cie do hostelu po zako"czeniu zaplanowanych etapów pro-
gramu. Nast&puje to z uwagi na art. 90 a ustawy o post&powaniu w sprawach nie-
letnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969). Jest to czas na ostateczny test samodzielno(ci 
przed wyj(ciem na zewn'trz i zmierzeniem si& z pokusami przesz!o(ci. Cz&sto jed-
nak wychowankowie opuszczaj' placówk& ze wzgl&du na wiek. W dniu 21. urodzin 
ka#dy z wychowanków mo#e opu(ci+ zak!ad, bez wzgl&du na jakim jest aktualnie 
etapie pracy w grupie. Dyrektor zak!adu poprawczego mo#e równie# umie(ci+ nie-
letniego poza zak!adem na czas nieokre(lony zgodnie z art. 90 u.p.n. bez wzgl&du 
na wiek. Wychowanek pozostaje jednak nadal podopiecznym zak!adu. Je(li zajdzie 
taka potrzeba, dyrektor w ka#dym momencie mo#e cofn'+ swoj' decyzj& i przywró-
ci+ wychowanka do zak!adowej grupy. Bez wzgl&du na sposób i czas opuszczenia 
placówki wi&kszo(+ podopiecznych nadal utrzymuje kontakt z grupowymi wycho-
wawcami. Dzi&ki temu zawsze mog' podzieli+ si& z nimi swoimi rado(ciami, smut-
kami, a je(li jest taka potrzeba, równie# poprosi+ o rad&. Zachowany kontakt daje 
wi&ksz' szans& na brak powrotu do pope!niania czynów karalnych przez wycho-
wanków.$

4.2.Codzienna aktywno$+ wychowanków 
grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej

W dni powszednie podopieczni zaczynaj' dzie" o godzinie 7 rano. Maj' wte-
dy czas, aby zje(+ (niadanie i przygotowa+ si& do zaj&+ w szkole, które zaczynaj' 
si& o godzinie 8 b'dH pobytu na grupie A, przeznaczonej dla absolwentów lub nie-
letnich, którzy po uzyskaniu pe!noletno(ci zrezygnowali z kontynuowania nauki. 
Grupa ta funkcjonuje w trakcie zaj&+ szkolnych. Nast&pnie, po zako"czonych za-
j&ciach ok. godziny 14.30, wychowankowie wracaj' do internatu, a nast&pnie uda-
j' si& na obiad. Programy grup zawieraj' elementy samoobs!ugi, wi&c je#eli jest taka 
mo#liwo(+, wychowankowie przygotowuj' posi!ki samodzielnie. Jest to uzale#nio-
ne od tego, jak dalece zawansowani s' w realizacji programu, czyli czy s' osoby, 
które posiadaj' etap  umo#liwiaj'cy im wychodzenie poza teren zak!adu i zaopa-
trzenie grupy w artyku!y spo#ywcze. Nast&pnie, po posi!ku, podopieczni maj' czas 
na „odrabianki”, czyli odrobienie zada", które zosta!y zadane w szkole. Jest to rów-
nie# czas na prac&, porz'dki, czy rekreacj& na (wie#ym powietrzu. To równie# mo-
ment na doskonalenie swoich umiej&tno(ci i zainteresowa". W zale#no(ci od dnia 
tygodnia zaplanowane s' te# sta!e punkty, takie jak zebranie grupowe, zaj&cia psy-
choedukacyjne, rozwijanie swoich pasji w ramach dzia!aj'cych w internacie kó! za-
interesowa". Wieczorem, po kolacji, wychowankowie maj' czas na zdanie kadrze 
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swoich dy#urów wynikaj'cych z funkcji oraz przydzielonych przez wychowawców 
dy#urów sprz'tania konkretnych rewirów. Nast&pnie k'piel i przygotowanie si& do 
ciszy nocnej. Weekendy nie ró#ni' si& znacz'co od reszty tygodnia, o czym opowie-
dzia! jeden z wychowanków:

W sobot% te# jest szko!a. W niedziel% nie ma tylko szko!y, a tak to do soboty 
wszystko tak samo wygl,da i w sobot% ten czas zabijaj, w!a"nie generalki, #e sprz,ta-
my, generalne sprz,tanie. A tak to potem mamy czas dla siebie, jak," si!owni% robimy, 
potem ogl,damy telewizj%. (wychowanek Pawe!)

Szko!a w zak!adzie poprawczym pracuje sze(+ dni w tygodniu. Dzi&ki temu 
podopieczni mog' mie+ roz!o#ony materia! na mniejsze cz&(ci, a tak#e nie maj' 
czasu na nud&. W sobot& cz&sto odbywaj' si& tak#e konkursy, w których wychowan-
kowie dostaj' nagrody – najcz&(ciej w formie s!odyczy, którymi mog' podzieli+ si& 
z reszt' grupy. 

W niedziele i (wi&ta wychowankowie maj' mo#liwo(+ d!u#szego snu oraz wi&-
cej czasu na wypoczynek i aktywno(+ sportow'.$To równie# dzie", w którym mo#-
liwe s' widzenia z rodzin' i opiekunami. 

Ka#dy z wychowanków zach&cany jest do kontaktu z wa#nymi dla siebie oso-
bami poprzez komunikator Skype lub telefon. Wi&kszo(+ korzysta z tej mo#liwo(ci, 
je(li tylko jest ku temu okazja. Jest to przede wszystkim wa#ne, je(li nieletni ma za-
miar wróci+ po czasie sp&dzonym w zak!adzie poprawczym do swojego dawnego 
(rodowiska. Z tego równie# powodu niezb&dny jest kontakt wychowawców z rodzi-
cami i opiekunami swoich podopiecznych, dzi&ki czemu maj' mo#liwo(+ pozyska-
nia wa#nego sprzymierze"ca w walce o lepsz' przysz!o(+ wychowanka. Cz&ste spo-
tkania uniemo#liwia jednak odleg!o(+, poniewa# podopieczni pochodz' z ró#nych 
cz&(ci Polski, cz&sto oddalonych od Bia!egostoku.$

4.3. Infrastruktura grup resocjalizacyjno-terapeutycznych 

Wspóln' przestrzeni' dla ka#dej grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej jest 
przestronny hol. Wychowankowie maj' mo#liwo(+ wyj(cia na balkon, zza krat któ-
rego widoczny jest dziedziniec zak!adu, mniejsze boisko tartanowe zwane „spacer-
niakiem” oraz nieco dalej rozleg!e boisko z nowymi bramkami, siedziskami i si-
!owni' „pod chmurk'”. Hol jest miejscem, w którym na (rodku znajduje si& stó! do 
ping-ponga, a zaraz obok oddzielona krat' si!ownia. Na przeciwleg!ej (cianie jest 
namalowane przez jednego z wychowanków graI  ti, a tu# pod widoczne s' dwa wy-
godne fotele oddzielone stolikiem.

Dwie z grup resocjalizacyjno-terapeutycznych ulokowane s' na tym samym 
pi&trze. Kolejna z nich znajduje si& pi&tro ni#ej. Wszystkie grupy maj' przyporz'd-
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kowany sobie numer, a wej(cie na ka#d' z nich jest oznaczone drewnian' tablicz-
k'. (zob. fot. 1)

Wejście na grupę resocjalizacyjno-terapeutyczną

Fot. Izabela Waszkiewicz, 2021

Uk!ad pomieszcze" w ka#dej z grup wygl'da bardzo podobnie (zob. fot. 3). Po-
mieszczeniem, w którym ch!opcy sp&dzaj' najwi&cej czasu, jest pokój wychowaw-
ców. Przede wszystkim spe!nia on funkcj& rekreacyjn', b&d'c miejscem, w którym 
mo#na skorzysta+ z komputera, zaopiekowa+ si& rybkami w akwarium, zagra+ w sza-
chy b'dH gry planszowe czy te# obejrze+ wspólnie wybrany , lm. Funkcj& bezpie-
cze"stwa zapewnia ekran z monitoringu, gdzie wychowawcy oraz wychowawczynie 
maj' mo#liwo(+ podgl'du pomieszcze", w których aktualnie przebywaj' podopiecz-
ni. Jest on widoczny zarówno kadrze, jak i wychowankom. W pokoju wychowawców 
odbywaj' si& równie# spotkania formalne, takie jak zebrania grupowe. Ponadto jest 
przechowywana dokumentacja, np. program grupy, czy regulamin Zak!adu. 

Ka#dy z podopiecznych ma przydzielon' sypialni&, w której ma do dyspozycji: 
!ó#ko, biurko oraz szaf&, a tak#e telewizor i wie#& muzyczn'. Zazwyczaj w jednym 
pokoju mieszka dwóch wychowanków, cho+ s' one przystosowane do wi&kszej ilo-
(ci osób. Nieletni maj' równie# mo#liwo(+ korzystania z kuchni grupowej, w której 
jest niezb&dny sprz&t do gotowania, w tym tak#e zmywarka do naczy" oraz pralka 
automatyczna. Na terenie grupy jest tak#e magazynek, !azienka i toaleta. Z grupo-
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wego holu mo#na przej(+ do (wietlicy, w której odbywaj' si& zaj&cia psychoeduka-
cyjne. W dwóch grupach zosta!a ona przekszta!cona w studio nagraniowe, w któ-
rym wychowankowie sami tworz' utwory muzyczne. Jedna z grup posiada równie# 
w!asn' si!owni&.

Strona z dzienniczka terenowego z rysunkiem stworzonym 
przez wychowanka przedstawiającym rozkład pomieszczeń w grupie piątej

Fot. Izabela Waszkiewicz, 2021

5. Specy% ka i zakres obowi!zków kadry
Przechodz'c do struktury kadry, w ka#dej z grup resocjalizacyjno-terapeu-

tycznych przewidziane jest zatrudnienie trzech wychowawców oraz pedagoga. 
Przy tym zawsze jeden z wychowawców pe!ni dodatkowo funkcj& lidera (zob. sche-
mat$3). Podstaw' prawn' reguluj'c' form& zatrudnienia kadry w placówce resocja-
lizacyjnej jest Karta Nauczyciela. 

Schemat 3. Struktura kadry grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej

Wychowawca-
lider

Wychowawca Wychowawca Pedagog

1ród!o: Opracowanie w!asne
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Liderzy s' wychowawcami z$najd!u#szym sta#em pracy w zak!adzie popraw-
czym. Ich nadrz&dnym obowi'zkiem jest koordynowanie dzia!a" zwi'zanych 
z realizacj' programu. Dodatkowo s' decyzyjni w momentach spornych, gdy# 
dysponuj' umownymi dwoma g!osami, np. podczas zebra" kadry, gdy omawia-
ne i rozstrzygane s' sprawy wychowanków w przypadku braku spójno(ci decyzyj-
nej niezb&dna jest rola lidera. Co wi&cej, liderzy s' informowani jako pierwsi z ka-
dry wychowawczej o bie#'cych kwestiach. S' równie# odpowiedzialni za sprawy 
techniczne, które zwi'zane s' z codziennym funkcjonowaniem w przestrzeni grupy 
(np.$potrzeba wymiany #arówki). 

Praca wychowawcy jest cz&(ciowo ustrukturalizowana, gdy# reguluje to pro-
gram pracy resocjalizacyjnej danej grupy. Ka#dy z wychowawców prowadzi kon-
kretne zaj&cia psychoedukacyjne oraz z zakresu usamodzielniania. Dodatkowo 
pe!ni opiek& nad jedn' z funkcji (chemik, gospodarz, kucharz itd.). Ponadto jest od-
powiedzialny za prowadzenie indywidualne wychowanków, a tak#e kontakt z jego 
opiekunami. W zwi'zku z tym od momentu przybycia wychowanka do grupy od-
powiada on za zapoznanie go z programem, a tak#e stworzenie diagnozy, a dalej –
indywidualnego programu resocjalizacyjnego, co zostanie opisane w dalszej cz&(ci 
rozdzia!u. Podsumowuj'c w'tek ustrukturalizowany pos!u#& si& fragmentem jed-
nego z programów grupy, w którym zosta!o podkre(lone, #e praca kadry przebiega: 

[...] w oparciu o informacje zwrotne, podzielona zakresem kompetencji i obo-
wi,zków, staraj,ca si% pracowa) w oparciu o autorytet w!asny, pracuj,ca w oparciu 
o diagnozy i plany korekcyjne, uczestnicz,ca w superwizjach.

Cz&(+ zada" wychowawców jest uregulowana w ramach ró#nych dokumentów 
i procedur. Jednak z uwagi na to, #e jest to praca w specy, cznych warunkach, ko-
nieczna jest ogromna czujno(+ i umiej&tno(+ szybkiego reagowania. Nale#y przede 
wszystkim pami&ta+, #e jest to praca z drugim cz!owiekiem, czyli niezb&dne s' kom-
petencje, takie jak uwa#no(+ i empatia. Daj' one mo#liwo(+ do zrozumienia histo-
rii podopiecznego, która z kolei jest jedn' z bazowych elementów do pracy z nim. 
Ka#dy z wychowawców poza korzystaniem z form i metod obowi'zkowych ma tak-
#e przestrze" do mody, kacji. Jedna z wychowawczy" wysz!a z inicjatyw' wprowa-
dzenia wolontariatu w schronisku dla psów, stawiaj'c za cel pobudzenie empatii 
w podopiecznych. Inny pracownik bardzo dobrze odnajduje si& w pracy z ch!opca-
mi za pomoc' sportu. Przed pandemi' organizowa! wyj(cia poza placówk& na ba-
sen i kursy na ratownika wodnego. Z kolei z inicjatywy pedagoga powsta!o studio 
muzyczne.

Cho+ istniej' wspomniane regulacje, !atwo jest przy tym zauwa#y+ ró#norod-
no(+ kadry. Jest to wyra#one przede wszystkim w (rodkach i metodach preferowa-
nych przez wychowawców. Mo#na stwierdzi+, #e cz&(+ z nich jest zorientowania 
w swojej praktyce bardziej terapeutycznie, a inni bardziej wychowawczo i korekcyj-
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nie. Niezale#nie od tego, w jaki sposób staraj' si& dotrze+ do ch!opców, jest w tym 
jeden wspólny mianownik, którym jest zbudowanie z nimi relacji, co jest procesem 
d!ugotrwa!ym i niezmiernie trudnym. Wynika to przede wszystkim z do(wiadcze" 
wychowanków, u których cz&stokrotnie widnieje brak zdrowej relacji z doros!ym 
opiekunem. Ka#dy z pracowników korzysta z wachlarza technik terapeutycznych, 
korekcyjnych i wychowawczych. Trudno jest stwierdzi+, czego w ich praktyce jest 
wi&cej.

Warto podkre(li+, #e kadra stale si& kszta!ci, a lista uko"czonych szkole" jest 
bardzo d!uga. S' to osoby mi&dzy innymi z certy, katami psychoterapeuty, terapeu-
ty uzale#nie", szkoleniami z zakresu socjoterapii, edukacji seksualnej. Reasumuj'c, 
zakres kompetencji, jak i ró#nice indywidualne wychowawców buduj' przestrze", 
w której wychowankowie maj' szans& na zbudowanie zdrowej relacji z doros!y-
mi obu p!ci. Dodatkowo proces powrotu do spo!ecze"stwa ma szans& przebiega+ 
w sposób najbardziej odpowiadaj'cy ich potrzebom i potencja!om. 

Dodatkowo w grupach zatrudnieni s' pedagodzy, którzy pe!ni' rol& osoby 
wspomagaj'cej prac& wychowawców. W wypowiedzi jednego z nich odczytujemy, 
#e jest to tak w!a(ciwie rola m!odszego wychowawcy, mo#emy to równie# potrakto-
wa+ jako etap przej(ciowy do tego stanowiska. Co istotne, pedagodzy s' stopniowo 
wdra#ani w coraz wi&cej obowi'zków, takich jak prowadzenie zaj&+ czy indywidu-
alna praca z podopiecznym. Dy#uruj' zawsze w parze z$wychowawc', w czym wy-
ra#a si& ich wspieraj'ca rola.

Warto w tym miejscu równie# omówi+ dobre praktyki dotycz'ce personelu, 
które s' stosowane w$ Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. Pierwsz' z nich s' 
grupowe superwizje, którym podlega kadra placówki, (oddzielnie) internat i szko-
!a. Jest to przede wszystkim przestrze" do omówienia sytuacji z ostatniego miesi'ca 
i poddania reG eksji ka#dego z wychowanków. Warto podkre(li+, #e superwizor jest 
osob', która pracuje tylko z kadr'. Umo#liwia to personelowi zwi&kszenie samo-
(wiadomo(ci swojej praktyki i skuteczno(ci pracy korekcyjno-terapeutycznej.

Kolejna dobra praktyka dotyczy sposobu wdro#enia nowego personelu do pra-
cy. Zak!ada, #e ka#da z nowo zatrudnionych osób w ramach grupy resocjalizacyj-
nej zobowi'zana jest do przej(cia pierwszego stopnia treningu interpersonalnego.

[…] oprócz takiego zderzenia z prywatnymi rzeczami masz te# mo#liwo") dosko-
nalenia swojego warsztatu pracy. Tam si% uczysz pisa) diagnozy, tam si% uczysz pierw-
szego kontaktu z wychowankiem. (wychowawczyni Maria)

Przechodz'c do ostatniego w'tku w tej cz&(ci, warto równie# omówi+ sta#e stu-
denckie, które aktualnie zosta!y zawieszone z uwagi na pandemi& COVID-19. Ich 
g!ównym celem by!o umo#liwienie uczestnikom poznania roli wychowawcy. Od-
bywa!o si& to poprzez prac& samodzieln' sta#ysty, tj. odbycie dy#urów, prowadze-
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nie zaj&+. Sta#e studenckie, prócz omówionych elementów, mia!y równie# na celu 
zaproponowanie wybranym uczestnikom pracy w placówce. Cz&(+ aktualnej kadry 
rozpocz&!a swoj' prac& w!a(nie w$ten sposób.

6. Formy i metody pracy grupowej z wychowankami 
Istotnym elementem metodyki s' zaj&cia grupowe. Wychowawcy prowadz' 

wiele ró#nych cykli zaj&+, dzi&ki którym podopieczni zdobywaj' wiedz& i umiej&t-
no(ci z zakresu psychoedukacji czy uzale#nie". Wychowankowie uczestnicz' w za-
j&ciach edukacyjnych zwi&kszaj'cych ich szanse na rynku pracy oraz pro, laktycz-
nych dotycz'cych HIV i AIDS, a tak#e edukacji seksualnej.

Tablica po „burzy mózgów” podczas zajęć grupowych

Fot. Martyna Dr,gowska (2021)

S' to cykle zaj&+, w których uczestnictwo jest niezb&dne do przej(cia na kolej-
ny etap pracy w zak!adzie. Zaj&cia grupowe s' jednym z podstawowych narz&dzi 
s!u#'cych u!atwianiu komunikacji w grupie. Ucz' rozwi'zywa+ konG ikty poprzez 
rozmow&, a tak#e rozumienia innych i przyjmowania ich racji. Zaj&cia pozwala-
j' wychowankom zobaczy+ si& w ró#nych, cz&sto zupe!nie nowych rolach oraz 
do(wiadczy+ ró#nych emocji. Z za!o#enia nie maj' charakteru terapeutycznego. 
Wyj'tkiem jest psychopro, laktyka uzale#nie", która ma s!u#y+ pog!&bianiu samo-
(wiadomo(ci, a tak#e rozwa#aniu w!asnych do(wiadcze" zwi'zanych z uzale#nie-
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niem. Zaj&cia prowadzi jeden z wychowawców w grupie, który przydzielony jest do 
poszczególnych cyklów, w zale#no(ci od wykszta!cenia i preferencji tematycznych. 

Niezwykle wa#ne dla spo!eczno(ci zak!adu s' zebrania grupowe, które w ka#-
dej grupie odbywaj' si& raz w tygodniu. Jest to czas nie tylko na sprawy organiza-
cyjne, lecz tak#e na poruszenie wa#nych kwestii, które mia!y miejsce w minionym 
tygodniu. Tworz' miejsce do dyskusji wychowanków na temat relacji interperso-
nalnych, a tak#e bie#'cych wydarze".$

To jest tak, #e raz w tygodniu mamy zebranie, przychodz, wszyscy wychowaw-
cy z grupy. Zdajemy sobie spraw% na przyk!ad tam zdanie funkcji czy co" takiego. Wy-
chowawcy nam daj, informacje z ca!ego tygodnia jak nas widzieli, no i na przyk!ad 
mówi,, #e to masz do poprawy, czy tamto i tak dalej. No i przyjmujemy te informa-
cje. Jak mamy jakie" zastrze#enia do wychowawców, to te# mówimy jakie" informa-
cje. (wychowanek Eryk)

Jawne i systematyczne informacje zwrotne pozwalaj' na reG eksj& zarówno ze 
strony wychowanków, jak i wychowawców. W czasie zebrania grupowego omawia-
ny jest przez kadr& proces przebiegu resocjalizacji ka#dego z wychowanków. In-
formacj& zwrotne kieruj' oni równie# do siebie, a tak#e wzgl&dem wychowawców. 
Najwa#niejszym momentem w czasie zebrania dla wychowanków jest informacja 
o ich ocenie tygodniowej, która ma wp!yw na dalsz' zmian& etapu pobytu w pla-
cówce oraz zakres „przywilejów” na przysz!y tydzie".

Na przyk!ad #eby by) na ocenie dobrej trzeba na pewno funkcjonowa) dobrze, 
na pewno robi) dy#ury. Jak trzeba robi) odrabianki, to si% robi odrabianki. Nie mo#na 
dostawa) #adnych raportów. Nie wiem no…funkcjonowa) po prostu, #eby nie utrud-
nia) wychowawcom #ycia. Jak si% nie utrudnia im #ycia, to si% nie #yje na tej nagan-
nej. Albo jak taka ma!a rzecz, jak si% nie wynosi "mieci i to si% ca!y czas powtarza, 
i powtarza, to oni si% po prostu denerwuj, i nie daj, nam tej dobrej oceny.+(wycho-
wanek Tobiasz) 

Omawiane s' równie# sprawy organizacyjne, planowane przepustki i urlopy.

7. Formy i metody pracy indywidualnej z wychowankiem 
Du#' uwag& stawia si& tak#e na samoobs!ug& wychowanków. Funkcje w gru-

pie pomagaj' sprawowa+ danemu wychowankowi odpowiedzialno(+ za konkret-
ny fragment #ycia w grupie resocjalizacyjno-terapeutycznej. Jest to wa#ny obszar 
treningu umiej&tno(ci. Celem funkcji jest przede wszystkim nauka odpowiedzial-
no(ci, systematyczno(ci i planowania. Ponadto jest to czas zdobycia nowych umie-
j&tno(ci przydatnych z punktu widzenia #ycia poza placówk', a tak#e mo#liwo(+ 
poznania w!asnych ogranicze". Jest to równie# sposób generowania sytuacji mi&-
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dzyludzkich, które stanowi' obszar nauki siebie, jak i motywów swojego post&po-
wania w tych relacjach.

Do przyk!adowych funkcji pe!nionych przez wychowanków mo#na zaliczy+ 
nast&puj'ce formy zaanga#owania:

 – kucharz – osoba odpowiadaj'ca za jad!ospis, zakupy spo#ywcze dla grupy 
oraz kuchni& grupow'. Jest to funkcja rozwijaj'ca takie umiej&tno(ci, jak: 
konstruowanie bud#etów, robienie zakupów, uwzgl&dniaj'c m.in. ceny pro-
duktów, promocje i daty wa#no(ci, tworzenie jad!ospisów oraz list z koniecz-
nymi do nich pó!produktami, konstruktywne korzystanie z Internetu oraz 
gotowanie podstawowych potraw;$

 – chemik – osoba odpowiadaj'ca za planowanie i robienie zakupów dla gru-
py z zakresu (rodków czysto(ci i odzie#y oraz magazynek grupowy (mo#e 
dzieli+ si& na oddzieln' funkcj& magazynkowego, w zale#no(ci od grupy). 
Funkcja ta ma na celu rozwini&cie jeszcze czterech dodatkowych zasobów 
wychowanka, czyli zdolno(ci do tworzenia bud#etu, pos!ugiwania si& che-
micznymi (rodkami czysto(ci, a tak#e stanowi obszar treningu asertywno(ci 
i rozwoju umiej&tno(ci interpersonalnych;$

 – gospodarz – osoba dbaj'ca o grup&, odpowiadaj'ca za pranie i$przydzielaj'-
ca prac& w grupie. Mo#liwo(ci edukacyjne zwi'zane z t' funkcj' dotycz' na-
bycia umiej&tno(ci obs!ugi pralki i odkurzacza, wykonywania podstawowych 
prac konserwacyjnych, zarz'dzania zasobami grupy poprzez przydzielanie 
innym ró#nych prac, a tak#e stanowi przestrze", w której mo#na dostrzec to, 
co wspólne;$

 – zaopatrzeniowiec – osoba robi'ca cotygodniowe zakupy na potrzeby wy-
chowanków. Jest to sposób na trening asertywno(ci, jak i rozwijania w wy-
chowanku odpowiedzialno(ci za , nanse innych osób, w tym rozliczanie si& 
z$nich, a tak#e przestrze" do do(wiadczania przez niego odpowiedzialno(ci 
za realizacj& potrzeb innych ludzi.$

Dope!nieniem funkcji jest trening samoobs!ugi, który obejmuje takie obszary 
jak pranie i konserwacja odzie#y, gotowanie, sprz'tanie, praca zarobkowa oraz dba-
nie o wspólne otoczenie (dy#ury). S' to czynno(ci stanowi'ce codzienno(+ i nie-
zb&dne do prawid!owego funkcjonowania w (rodowisku otwartym.$

[...] Zdarza si% tak, #e jest wychowanek, który na pocz,tku nie potra.  utrzyma) 
porz,dku. Nawet nie umie mopa trzyma), no to to ju# wiadomo, #e problem i d!uga 
droga, zanim si% nauczy. (pedagog Adam)
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8. Inne formy pracy z wychowankami
Równie wa#nymi formami pracy s' te, o których niewiele mo#na przeczy-

ta+ w programie grupy, a znacz' wiele dla wychowanków. Jedn' z takich form jest 
praca, nie tylko na zewn'trz, któr' mo#na wykonywa+ tylko za wcze(niejsz' zgo-
d' dyrektora zak!adu. Praca poza murami zak!adu !'czy si& z ogromnym zaufa-
niem kadry, które trzeba sobie wypracowa+ na przestrzeni czasu. Zak!ad Poprawczy 
w Bia!ymstoku umo#liwia równie# prac& na terenie placówki dla wychowanków, 
których zachowanie pozwala na wyj(cie poza grup&. S' to drobne prace, takie jak 
zamiatanie li(ci, koszenie trawy czy sprz'tanie holu. Za wykonane zadania wycho-
wankowie dostaj' zap!at&, dzi&ki czemu maj' okazj& od!o#y+ pieni'dze na swoje 
potrzeby. Zak!ad umo#liwia tak#e doskonalenie si& zawodowe, czy te# rozwijanie 
swoich pasji, które do, nansowuje. Wychowankowie maj' mo#liwo(+ na przyk!ad 
uko"czenia kursu na wózki wid!owe, kursu spawacza, czy te# kursu na prawo jazdy. 
Równie ciekaw' form' pracy wychowanków w (rodowisku otwartym jest wolonta-
riat. Wychowankowie maj' okazj& pomaga+ np. w schronisku dla zwierz't.

Cz&(+ z podopiecznych wykazuje zainteresowanie hip-hopem. W zwi'zku 
z tym z inicjatywy pedagoga w internacie powsta!o studio do nagra". Aktualnie 
w placówce w dwóch grupach s' specjalne pomieszczenia do tworzenia muzyki. 
Nie jest to w #aden sposób usystematyzowane, jednak stanowi bezpieczn' baz& do 
wyra#ania swoich emocji przez wychowanków.

[...] ja mam tak, #e ogólnie jestem zamkni%ty w sobie i wszystko przelewam 
na papier. Ja pisz% piosenki, jak mnie co" zdenerwuje, jak mnie co" cieszy, jak mi co" 
doskwiera, ból czy co"… to ja siadam przy kartce, w!,czam bit i sobie tworz%, co mam 
tworzy). (wychowanek Fabian)

Wielu z nich korzysta z tej mo#liwo(ci i podejmuje si& tego typu formy zrozu-
mienia siebie, swoich emocji, jak i wyra#enia ich. Ch!opcy póHniej ch&tnie wspól-
nie s!uchaj' muzyki, któr' sami b'dH wspólnie stworzyli. Jako inspiracj& traktuj' 
przede wszystkim swoj' przesz!o(+ i fakt przebywania w placówce.

9. Rozmowy indywidualne jako przestrze( 
do pog"'bionej pracy terapeutycznej

Inn' form' pracy s' rozmowy indywidualne, które stanowi' przestrze" do 
skoncentrowanej na jednostce pracy terapeutycznej. Ka#dy wychowanek ma przy-
dzielonego wychowawc& prowadz'cego, który zgodnie z programem raz w tygo-
dniu przeprowadza z nim rozmow&. To czas motywowania podopiecznego do pra-
cy nad sob', a tak#e rozmów o rodzinie oraz wcze(niejszych do(wiadczeniach. Jak 
si& okazuje, tego typu kontakt bywa postrzegany przez podopiecznych jako zaska-
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kuj'cy, gdy# jest to rozmowa o nim, jego prze#yciach i rodzinnej historii. Chodzi 
mianowicie o to, #e swobodnymi obszarami rozmów cz&(ciej s' opowie(ci o po-
przednich placówkach, kolegach ani#eli skupienie na swoim obrazie. 

A czasami niektórzy mówi, tak, bo dzi%ki temu dostaj, uwag%, albo maj, ju# ob-
cykane w innych placówkach ró#ne rzeczy i na przyk!ad próbuj, gra), gra) prawd,, 
a nie oznacza to by) w prawdzie. I te# ich to denerwuje, my"l% sobie tak, jak te rzeczy 
s, jako" nazywane i te ich manipulacje, bo oni s, mistrzami manipulacji na pewno. 
I jak si% w to nie wchodzi albo si% to ujawnia, to z jednej strony oni tak, osob% szanu-
j,, bo nie jest tak !atwo tej osoby zakr%ci) na przyk!ad, a z drugiej strony si% z!oszcz,. 
(wychowawczyni Ilona)

Odwo!uj'c si& do wy#ej wyszczególnionej wypowiedzi, nawi'zanie indywidu-
alnego kontaktu mo#na okre(li+ wyzwaniem wychowawczym. Ka#dy wychowaw-
ca ma te# swój unikalny sposób budowania wi&zi z podopiecznym. Pos!uguj'c si& 
przyk!adem, postawa opiekuna powinna by+ czytelna i autentyczna poprzez takie 
zabiegi jak nazywanie emocji, jakie budz' w nim zachowania podopiecznego. 

Oni zreszt, w ró#nych momentach te# do nas mówi,, #e no my tutaj tylko pracu-
jemy i zarabiamy pieni,dze i #e nie jeste"my ich rodzicami, #e nie powinni"my si% tak 
poczuwa) do ró#nych rzeczy. Ja im wtedy te# cz%sto mówi%, #e z jednej strony to jest 
prawda, #e my tutaj zarabiamy pieni,dze, ale z drugiej strony, #e mamy te# do nich 
taki stosunek po ludzku, po prostu tak i #e w!a"nie o tym stosunku po ludzku te# do 
nich mówimy tak, w jaki sposób ich prze#ywamy, gdzie jest nam do nich bli#ej tak, co 
nas zniech%ca do nich, jakie emocje budzi. (wychowawczyni Ilona)

Budowanie bezpiecznej relacji jest podstaw' pracy korekcyjno-terapeutycznej. 
W przypadku omawianej formy pracy indywidualnej istotne jest zbudowanie bez-
piecznej atmosfery. Jest ona zapewniana poprzez zasad&, #e wszystko to, co zostanie 
przekazane przez wychowanka podczas rozmowy, pozostaje w tej relacji. Równie# 
nie jest to omawiane na spotkaniach grupowych.

Warto podkre(li+, #e strukturalizowanie rozmów jest ruchome, a zadaniem wy-
chowawcy jest odnalezienie tematu, na który podopieczny wyra#a gotowo(+. Ozna-
cza to, #e jest to uzale#nione przede wszystkim od wychowanka, tj. na ile zechce po-
dzieli+ si& swoj' histori' i obdarzy+ rozmówc& zaufaniem. Co istotne, z regu!y inni 
ch!opcy w tym czasie nie przeszkadzaj' i wykazuj' si& zrozumieniem i szacunkiem, 
wiedz'c, #e jest to czas poruszania bardzo osobistych tematów.

Ka#dy z wychowawców ma te# swój sposób na przeprowadzanie rozmów indy-
widualnych. Jedna z wychowawczy" zak!ada, #e ka#da z nich powinna trwa+ oko-
!o pi&+dziesi&ciu minut. Dodatkowo podkre(la, #e jest to kontakt bardzo zindywi-
dualizowany, b&d'cy prób' rozumienia stanu, trudno(ci i emocji podopiecznego, 
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a tak#e rozbrajania jego mechanizmów obronnych i zamykania furtek do manipu-
lacji.

[…] próba rozumienia, co z nimi si% sta!o w dzieci'stwie, gdzie s, ró#nego rodza-
ju trudno"ci i takie zatory emocjonalne, tak i #eby próbowa) jako" o tym rozmawia) 
z nimi. A+baz, jest i ich historia, ale te# to, co si% dzieje w relacjach, tak co si% dzieje 
z nimi, co", co si% dzieje w relacjach czy z ch!opcami w grupie, czy z wychowawcami, 
to jest taka baza na temat tego tak jak my ich widzimy i to jest pog!%biane w rozmo-
wach indywidualnych. (wychowawczyni Ilona)

Na jednej z grup resocjalizacyjno-terapeutycznych zosta!y wyszczególnio-
ne wytyczne do pracy indywidualnej, które rozpoczynaj' si& wed!ug programu 
na drugim etapie pobytu wychowanka. Zosta!o tam wyszczególnione dwadzie-
(cia jeden ram rozmów indywidualnych, z czego jedena(cie stanowi' tematy obo-
wi'zkowe. Dotycz' one przede wszystkim uzale#nienia, a dok!adniej: uzale#nie-
nia jako sklasy, kowanej w ICD-10 choroby, l&ku przed zmian', koncentracji #ycia 
wokó! za#ywania substancji psychoaktywnych oraz ich wp!ywu na relacj& z rodzi-
n', na!ogowego mechanizmu regulowania uczu+, mechanizmu iluzji i$zaprzecze", 
mechanizmu rozdwojenia i rozdzielenia ja, wyzwalaczy, zapobiegania im, a$tak#e 
omówienia autodiagnozy uzale#nienia i przygotowanej przez wychowanka na ten 
temat prezentacji, a tak#e podsumowanie drugiego etapu wraz z omówieniem pla-
nu na etap kolejny. Nie ulega w'tpliwo(ci, #e struktura i tematyka konwersacji za-
wiera w sobie elementy psychoterapeutyczne. Warto równie# zaznaczy+, #e nie 
w ka#dej grupie rozmowy indywidualne s' obowi'zkowe. W przypadku grupy pi'-
tej inicjatywa le#y przede wszystkim w r&kach wychowanków. Oznacza to, #e roz-
mowy nie s' uj&te w programie, ale kontakt indywidualny funkcjonuje i zwi'zany 
jest przede wszystkim z bie#'cymi potrzebami wychowanków. 

10. Postawa wychowanków a praca korekcyjno-terapeutyczna 
Przechodz'c do próby okre(lenia trudno(ci w pracy korekcyjno-terapeutycz-

nej z$wychowankami, warto pos!u#y+ si& metafor' góry lodowej, na której szczycie 
znajduje si& nieprzystosowanie spo!eczne i uzale#nienie. Nawi'zuj'c do wcze(niej-
szych rozwa#a", elementem wspólnym wielu z podopiecznych s' tak#e pobyty w in-
nych placówkach wychowawczych. Uzupe!niaj'c poruszany w'tek, ch!opcy opo-
wiadali, #e by!y to miejsca, w których na porz'dku dziennym by!a przemoc, cz&sto 
te# przestrze" i ch&+ do ucieczek. Mo#na przypuszcza+, #e trudne do(wiadczenia 
wychowanków utrudniaj' przyj&cie wizji, w której osoby z kadry mog' i chc' im to-
warzyszy+ w pracy korekcyjno-terapeutycznej. To te# mo#e by+ to rezultatem suk-
cesywnie tworzonego w toku #ycia negatywnego prototypu wychowawcy.
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[…] ch!opcy, którzy teraz przyje#d#aj,, oni s, zdemoralizowani przez system, 
mam takie poczucie, bo je#eli si% przez wiele lat i to my"l%, #e taki trend jest oko!o 
3/4+lat, tak jak przynajmniej ja obserwuj% tak, bo je#eli zosta!o si% przez s,d umiesz-
czanym w ró#nych zak!adach wychowawczych i z tych zak!adów si% ucieka!o, i si% de-
moralizowa!o, i robi!o, co si% chce, i raptem tutaj ch!opcy przyje#d#aj,, i oni nie maj, 
ruchu, bo mi mog, st,d wyj"), uciec. To jest k!opot z tak, baz, zwi,zan, z podpo-
rz,dkowaniem. (wychowawczyni Ilona)

Do tego dochodzi fakt, #e ch!opcy cz&sto wykazuj' roszczeniowo(+ i brak sza-
cunku w kontakcie z drugim cz!owiekiem. Sprawia to, #e zbudowanie relacji przez 
kadr& z podopiecznym, opartej na partnerstwie i dobrym przymierzu jest znacz'co 
utrudnione. Wychowankowie maj' tak#e trudno(+ w nawi'zywaniu autentycznych 
kontaktów mi&dzy sob' i bywa, #e s' one bardzo przedmiotowe i zawierane na za-
sadzie, ile korzy(ci mog' z nich wynie(+. 

Tak#e rzeczywi"cie z nimi jest jako" bardzo trudno wej") w tak, relacje pozytyw-
n, i #eby oni jako" czuli. Oni maj, takie poczucie, #e im si% to nale#y i jakby to de-
waluuj, ju# jakby z natury, je#eli kto" jest wobec nich #yczliwy, to oni kogo" traktuj, 
mówi,c tak kolokwialnie, jak jelenia, #e jest kto", kogo mo#na wykorzysta). (wycho-
wawczyni Ilona)

My"l%, #e ci panowie, których mamy teraz, s, du#o bardziej roszczeniowi. (wy-
chowawczyni Maria)

Ja uwa#am, #e tu #aden wychowanek nie buduje prawdziwej relacji. To s, zwi,z-
ki zale#no"ci oparte na korzy"ciach obu lub jednostronnych. A to nie jest de. nicja re-
lacji i oni ze sob, #yj,, wspó!pracuj,, nie wiem, nazywaj, si% mordeczkami super 
kumplami. (pedagog Rafa!)

Odzwierciedlaj' to tak#e rozmowy z wychowankami, którzy w pytaniu o rela-
cje z wychowawcami swoj' reG eksj& kieruj' na to, jakie mo#liwo(ci w zakresie kar 
i nagród ma kadra. Cz&sto wskazuj'c na to, #e wychowawcy przychodz' do pracy, 
bo dostaj' za to pieni'dze, a to jest ich g!ównym celem. Jednak s' te# wychowanko-
wie, którzy ch&tniej wchodz' w kontakt z kadr', opowiadaj'c, #e jest to bezpieczna 
relacja. Taka, której nie mieli przedtem i taka, jakiej nie s' w stanie uzyska+ od in-
nych wychowanków. 

Dodatkowo elementami utrudniaj'cym wej(cie na g!&bszy poziom pracy ko-
rekcyjnej i$ terapeutycznej z wychowankiem, gdzie podstaw& stanowi relacja, jest 
my(lenie #yczeniowe u ch!opców. 

Nie chc% pracowa), nie chc%, #eby uczyli mnie wyj"cia na zewn,trz, gdy ja wiem 
jak wygl,da wyj"cie na zewn,trz. (wychowanek Marcin) 
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Podczas obserwacji wychowanków dostrzeg!y(my, #e bardzo interesuj' si& 
markowymi ubraniami i ogl'daj' teledyski muzyczne, gdzie wyst&puj' wzorce 
„szybkich pieni&dzy”, podsycane obrazami z drog' odzie#'. Cz&(ci z wychowanków 
bardzo zale#y, aby móc nosi+ swoj' odzie#, a nie zak!adow', co jest przywilejem od-
powiedniego etapu. Ch&tnie zwracaj' uwag& na to, w jakim stroju przychodzi osoba 
badana, komentuj'c mark& butów czy te# innych elementów ubrania. Jednak bywa, 
#e przy tym nie szanuj' w!asnych dóbr, np. graj'c w drogich butach w pi!k& no#n'. 
Podobnie jest z infrastruktur' zak!adow'. 

Natomiast pod wp!ywem impulsu ró#ne rzeczy niszcz, na przyk!ad, jakby te# 
kompletnie nie doceniaj, tego i maj, takie poczucie, #e przecie# z magazynu, taki dzi" 
wyobra#eniowy magazyn, który wszystko da i wszystko zaspokoi. Jakby te# jest k!opot 
a propos tych granic, bo kiedy" te# by! k!opot z granicami, ale teraz mam takie poczu-
cie, #e to jest tak narcystycznie rozdmuchane. W ogóle, #e to taki jest worek komplet-
nie bez dna i to jest takie powszechne. (wychowawczyni Ilona) 

Jednak nale#y pami&ta+, #e za przyczyn' skierowania nieletniego do placówki, 
czyli pod tym, co najbardziej widoczne, kryj' si& bardzo trudne do(wiadczenia wy-
chowanków zaznane ju# w dzieci"stwie. S' to historie, w których wi&kszo(+ z ch!op-
ców dozna!a opuszczenia emocjonalnego przez swoich opiekunów, nie maj'c w ten 
sposób od pocz'tku #ycia zaspokojonych podstawowych potrzeb. Cz&(+ z nich do-
datkowo zazna!a deprywacji potrzeb kulturowych. S' te# wychowankowie, którzy 
prócz opuszczenia emocjonalnego do(wiadczyli przemocy i g!odu. Z tego powo-
du dokonywali kradzie#y, by zaspokoi+ t& podstawow' potrzeb& albo by nakarmi+ 
m!odsze rodze"stwo. Jednak s' te# podopieczni, których rodzice maj' wy#sze wy-
kszta!cenie i z pozoru nie wykazuj' znamion rodziny dysfunkcyjnej. Jednak#e po-
tra, li zaspokoi+ jedynie cz&(+ z podstawowych potrzeb dziecka, czyli #ywieniowe, 
ubraniowe czy kulturalne, ale nie emocjonalne. 

11. Podsumowanie
Analiza bada" dostarczy!a potwierdzenia, #e resocjalizacja w Zak!adzie Po-

prawczym w Bia!ymstoku sprowadza si& do wszystkich wyszczególnionych funkcji, 
tj. opieku"czej, wychowawczej i terapeutycznej. Najistotniejsze wydaje si& przyjrze-
nie grupom resocjalizacyjno-terapeutycznym w kontek(cie organizacyjnym i funk-
cjonalnym.

Forma organizacyjna grupy, oprócz typowych elementów izolacji w przypadku 
tego typu placówek, stara si& spe!nia+ równie# kryteria spo!eczno(ci terapeutycznej. 
Ustrukturyzowany schemat dnia, odbywanie wszystkich aktywno(ci na terenie pla-
cówki, w tym praca w obszarze grupy (dy#ury, trening samoobs!ugi) odpowiada-
j' obu wyszczególnionym formom. Wszystko to jest podyktowane jasnymi zasada-
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mi i regulaminem. Dodatkowo przy okazji spo!eczno(ci terapeutycznej specy, czny 
jest system liderski w(ród kadry, co równie# zosta!o spe!nione w ramach omawia-
nej komórki. Z drugiej strony wci'# wiele w$funkcjonowaniu omawianego proble-
mu odpowiada kryteriom instytucji totalnej. Nale#y jednak podkre(li+, #e$ jest to 
szczególnie powi'zane z nakazami ustawowymi, na które kadra nie ma wp!ywu. 
Warto równie# doda+, #e pomimo tego pracownicy staraj' si& nada+ omawianej 
grupie cechy spo!eczno(ci terapeutycznej. 

Przechodz'c do formy funkcjonalnej, najwi&ksze podobie"stwo omawianej 
grupy do spo!eczno(ci terapeutycznej widoczne jest w przypadku zaj&+ psychoedu-
kacyjnych z uzale#nie" (np. bilans zysków i strat) oraz zebra" grupowych. Drugie 
z wymienionych, z regu!y powinny polega+ si& na informacjach zwrotnych zarów-
no od kadry, jak i wychowanków. Obserwacje oraz przeprowadzone wywiady do-
starczy!y ogl'du, w którym przede wszystkim kadra wykazuje aktywno(+ podczas 
tego typu spotka". Wychowankowie wypowiadali si&, wnosz'c wcze(niej konkretn' 
spraw& (przepustka itp.) b'dH maj'c skonkretyzowane pytanie od pracownika. Naj-
rzadziej widoczne jest wnoszenie spraw w relacji wychowanek-wychowanek. 

Szczególn' form', w której widoczne jest jednostkowe podej(cie wychowaw-
ców do podopiecznych, jest indywidualny program terapii oraz rozmowy indywi-
dualne. Mo#na s'dzi+, #e ich celowo(+ sprowadza si& do funkcji terapeutycznej, co 
wyra#one jest podczas procesu diagnozowania i tworzenia tego specy, cznego jed-
nostce planu korekcyjnego. Zosta!o to wyra#one równie# poprzez zaj&cia grupowe, 
które s' organizowane z perspektywy potrzeb zarówno grupowych, jak i poszcze-
gólnych wychowanków. Pomimo izolacyjnej organizacji grupy resocjalizacyjno-te-
rapeutyczne b&d'cej zdecydowanie ustrukturyzowan' komórk', wychowawcy nie 
pomijaj' jednostek, a wr&cz przeciwnie. Pracownicy staraj' si& dostosowywa+ me-
tody pracy, czego przyk!adem s' stosowane formy twórczej resocjalizacji realizowa-
ne w placówce. Wychowankowie maj' szans& realizowania swoich pasji, chocia#by 
w sporcie (MRS), muzyce czy ekspresji plastycznej – graI  ti. Zauwa#alne jest rów-
nie# to, #e kadra stara si& korzysta+ z szeregu technik zarówno wychowawczych, jak 
i terapeutycznych, w tym równie# zwracaj'c uwag& na jednostkowe potencja!y wy-
chowanków. Mo#na powiedzie+, #e kadra stara si& stwarza+ podopiecznym mo#-
liwo(+ do stawania si& twórcami siebie samych, w szczególno(ci dzi&ki metodom 
twórczej resocjalizacji.

Podczas organizacji bada" postawione zosta!y cele, które wymienione s' szcze-
gó!owo we wprowadzeniu. Wszystkie z nich uda!o si& zrealizowa+ w stopniu po-
zwalaj'cym na wnikliw' analiz& zebranego materia!u. Najwi&ksz' trudno(ci' 
w przeprowadzeniu bada" okaza!a si& panuj'ca pandemia wirusa COVID-19, która 
o wiele miesi&cy przeci'gn&!a zbieranie materia!u. Najwa#niejsze jednak w tym cza-
sie by!o zdrowie i bezpiecze"stwo badanych.
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Dodatkow' trudno(ci' by!o przeprowadzanie wywiadów na terenie placówki, 
co w przypadku wychowanków by!o jedyn' mo#liwo(ci'. Jednak odwo!uj'c si& do 
rozmów z kadr', zasadne wydaje si& zalecenie, aby wywiady przeprowadza+ w mia-
r& mo#liwo(ci poza terenem pracy. Wynika to z faktu, #e podczas rozmów z pra-
cownikami cz&stokrotnie przeszkadzali podopieczni. 

Badania jednoznacznie pokaza!y, #e pomimo do(wiadczania detencji wycho-
wankowie przebywaj'cy w badanej instytucji czuj' si& w niej dobrze. Ka#dy z nich 
poproszony o porównanie pobytu w zak!adzie i poprzednich placówkach, w któ-
rych przebywa!, jednoznacznie wskaza!, #e w zak!adzie poprawczym czuje si& bez-
pieczniej, ma lepsze warunki bytowe oraz lepsze kontakty z wychowawcami. Zwró-
ci!o to nasz' szczególn' uwag&, poniewa# wychowankowie zazwyczaj niech&tnie 
wypowiadaj' si& pozytywnie o miejscu izolacji, w którym przebywaj'. Jak wskaza! 
dyrektor Zak!adu: 

Istotnym elementem systemu terapeutycznego jest kadra pracuj,ca na bazie au-
torytetu oraz standardy pracy merytorycznej. Odej"cie od stereotypowych pogl,dów, 
#e wychowawc, w zak!adzie poprawczym powinien by) m%#czyzna – 50% pracowni-
ków w zespo!ach to kobiety. Tak wi%c do pracy stworzone zosta!y czteroosobowe ze-
spo!y, gdzie sk!ad kadry to zazwyczaj – dwie kobiety i dwóch m%#czyzn. (Niewodow-
ski, 2015)

Najprawdopodobniej to w!a(nie ten przemy(lany dobór kadry jest kluczem do 
sukcesu w pracy z wychowankami. By+ mo#e jest to temat, który powinien by+ pod-
j&ty w dalszych badaniach. Pokazuje to jednak, #e bezpieczna atmosfera, która pa-
nuje w grupie, jest niezwykle wa#na i wp!ywa pozytywnie na wychowanków, mimo 
i# nie zawsze chc' si& do tego otwarcie przyzna+. Dzi&ki obserwacji stwierdzi+ mo#-
na, #e jest to zas!uga kadry zak!adu, która ci&#ko pracuje nad ka#d' relacj' i skupia 
si& indywidualnie nad ka#dym z przypadków.
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Rozdzia! 5 

STRATEGIE OPORU WYCHOWANKÓW ZAK?ADU 
POPRAWCZEGO A SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA 

GRUPY READAPTACYJNEJ

1. Wprowadzenie
Pedagogika resocjalizacyjna jest nauk' o wychowaniu jednostek zagro#onych 

nieprzystosowaniem spo!ecznym lub takich, które w!a(ciwie s' ju# nieprzystoso-
wane. Resocjalizacja w tym zakresie stanowi w pe!ni dzia!alno(+ praktyczn'. Istot-
ne w tym obszarze stanowi dzia!anie, czyli funkcja, jak' resocjalizacja ma spe!-
nia+ w danym przypadku, tj. opiek&, wychowanie, terapi&. W odniesieniu do danej 
jednostki nale#y skupi+ uwag& na konkretny obszar, który wymaga zastosowania 
odpowiednich oddzia!ywa". Mo#e to by+ sytuacja, w której podopieczny wyma-
ga zaspokojenia potrzeb, po!o#enia wi&kszego akcentu na proces wychowania lub 
zastosowania oddzia!ywa" terapeutycznych (Kusztal, Kmiecik-Jusi&ga, 2014). Pe-
dagogika resocjalizacyjna wi'#e si& bezpo(rednio z pedagogik' spo!eczn', której 
prekursork' by!a Helena Radli"ska. Jej koncepcja postrzegania pedagogiki nawi'-
zywa!a do ca!o(ciowego rozumienia (wiata spo!ecznego i k!ad!a nacisk na rol& pro-
fesjonalnego spo!ecznego „pomagacza”. Prekursorka tej koncepcji stawia!a akcent 
na umo#liwianie realizacji zaspokojenia specy, cznych potrzeb dla wychowanków 
oraz modelowania kompetencji, które w ich przysz!ym #yciu pozwol' im realizo-
wa+ potrzeby w sposób spo!ecznie aprobowany. Wi'zanie ze sob' wyszczególnio-
nych funkcji resocjalizacji umo#liwia pedagogom skuteczne prowadzenie wycho-
wanka do #yciowej samodzielno(ci (Fr'ckowiak, 2017). 

Osobn' kwesti& stanowi reG eksja teoretyczna nad zagadnieniem readaptacji 
spo!ecznej, która znajduje si& w kr&gu zainteresowa" pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Ten proces jest rozumiany jako „ponowne przystosowanie si& jednostki do czynne-
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go i samodzielnego #ycia” (Urban, Stanik, 2008, 182). Charakteryzuje si& on pe!nie-
niem okre(lonych ról spo!ecznych zgodnie z podstawowymi sferami i potrzebami 
ludzkiego #ycia. Przest&pczo(+ nieletnich mo#e by+ rozumiana nie jako wolny wy-
bór jednostki, która posiada woln' wol&, ale jako efekt nieprawid!owej socjaliza-
cji. Proces socjalizacji jest procesem dynamicznym, który w g!ównej mierze pole-
ga na przyswajaniu i uwewn&trznianiu okre(lonych ról przypisanych danej osobie. 
Wi'#e si& to równie# z mody, kowaniem oraz aktywnym i twórczym pe!nieniem 
tych ról w nowych grupach, w których jednostka zaczyna funkcjonowa+ (Urban, 
Stanik, 2008). Przystosowanie uznaje si& jako pierwszy etap uspo!ecznienia dziec-
ka albo jako pocz'tkowe fazy, w których jednostka nawi'zuje kontakt z nowymi 
grupami i podejmuje nowe role spo!eczne. Zatem przystosowanie spo!eczne mo#-
na przedstawi+ jako wst&pny etap socjalizacji jednostki, w której jest kreowana lub 
odgrywana przypisywana rola zgodna z oczekiwaniami grupy. W (cis!ym zwi'z-
ku z poj&ciem readaptacji spo!ecznej pozostaje poj&cie resocjalizacji. Zastosowanie 
przedrostka „re” mo#e wskazywa+, #e resocjalizacja jest przywracaniem utraconej 
socjalizacji. Je(li uzna si&, #e istota readaptacji spo!ecznej prowadzi do zmiany przy-
nale#no(ci spo!ecznych jednostki oraz ponownego procesu uto#samiania si& z no-
wymi grupami i rolami spo!ecznymi, to ca!y ten proces w g!ównej mierze dope!nia 
wa#no(+ i znaczenie podejmowanych wobec niej oddzia!ywa" resocjalizacyjnych 
(Urban, Stanik, 2008).

Readaptacja ma na celu przygotowa+ jednostk& do odpowiedzialnego, (wiado-
mego #ycia w spo!ecze"stwie i sp&dzania czasu wolnego. Ma ona w swoich dzia-
!aniach kreowa+ i wzmacnia+ umiej&tno(ci wspieraj'ce w odtwarzaniu nowych 
aprobowanych ról spo!ecznych i identy, kacji z nowymi grupami spo!ecznymi. Re-
adaptacja ukierunkowana jest równie# na przeciwdzia!anie patologiom spo!ecz-
nym, zapobieganie poczuciu wykluczenia i pi&tnowania w (rodowisku otwartym. 
Wyró#nia si& wiele (rodków oddzia!ywania, które mo#na zakwali, kowa+ do g!ów-
nych metod wykorzystywanych w procesie readaptacji spo!ecznej. Do zdobywania 
umiej&tno(ci i wyznaczanie w!asnej (cie#ki zawodowej zalicza si& uzyskiwanie kwa-
li, kacji zawodowych poprzez prac& i nauk&. Rozwijanie i podnoszenie kompetencji 
spo!ecznych i interpersonalnych realizowane jest w ramach zaj&+ terapeutyczno-ko-
rekcyjnych, kulturalno-o(wiatowych i sportowych. Szczególnie istotny w procesie 
readaptacji spo!ecznej jest kontakt z rodzin', (wiatem zewn&trznym, który umo#-
liwia nieletniemu wdra#anie si& w #ycie spo!eczne i poszukiwania wsparcia w oso-
bach bliskich (Kieszkowska, 2012).

W zwi'zku z tym nale#y zwróci+ uwag&, #e za miar& skuteczno(ci tego proce-
su mo#na uzna+ stopie" spo!ecznej readaptacji, który zosta! zdobyty i wypracowa-
ny przez resocjalizowane jednostki. Im bardziej jednostka podda si& spo!ecznej re-
adaptacji, tym bardziej zostanie zresocjalizowana.
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W rozporz'dzeniu Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 20 lipca 2009 r. zmienia-
j'cego rozporz'dzenie w sprawie zak!adów poprawczych i schronisk dla nieletnich 
zawarte s' za!o#enia powstania zak!adów readaptacyjnych. W istniej'cych pod-
stawach prawnych omówiona zosta!a charakterystyka takiego zak!adu i planowa-
na kwali, kacja wychowanków. Projekt utworzenia zak!adów poprawczych typu re-
adaptacyjnego ma wielu zwolenników i przeciwników (Chomczy"ski, 2014). Typ 
zak!adu readaptacyjnego , zycznie jeszcze nie powsta!. W dotychczasowych opra-
cowaniach zbyt ma!o uwagi po(wi&cono temu obszarowi. Utworzono jednak gru-
py readaptacyjne, które znajduj' si& w Zak!adzie Poprawczym w Nowem i Bia!ym-
stoku. O funkcjonowaniu takiej grupy pisa! Maciej Rutkowski, poprzedni dyrektor 
Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku (Rutkowski, 2012). W przekonaniu niektó-
rych rozmówców za!o#enia maj'ce podstawy powo!ania zak!adów readaptacyjnych 
s' zbli#one do wytycznych zak!adów o wzmo#onym nadzorze wychowawczym 
(Chomczy"ski, 2014). W Polsce istniej' dwa zak!ady poprawcze o wzmo#onym 
nadzorze wychowawczym, tj. w Grodzisku Wielkopolskim i Trzemesznie. Do tego 
rodzaju zak!adu skierowani zostaj' nieletni o wysokim poziomie demoralizacji, 
wzgl&dem których s'd stosuje umieszczenie w tego rodzaju zak!adzie. Mog' do nie-
go tra, + wychowankowie, którzy uko"czyli 16 lat, w skrajnych przypadkach 15. Za-
zwyczaj s' to ch!opcy, którzy destabilizuj' funkcjonowanie w innych zak!adach. 
Grupa wychowanków w tym zak!adzie liczy cztery osoby, co sprzyja utrzymaniu 
kontroli. Tra, aj' do niego podopieczni, z którymi personel innych placówek nie by! 
w stanie sobie poradzi+. S' to nieletni, którzy wszczynali bunt, dopuszczali si& ata-
ków , zycznych na personel i innych wychowanków, gdzie ogólnie funkcjonowa-
nie jednostki nie zosta!o ocenione na zadowalaj'ce, dostatecznie satysfakcjonuj'ce. 

W nawi'zaniu do zachowa" wychowanków destabilizuj'cych funkcjonowa-
nie w zak!adzie poprawczym zwrócono szczególn' uwag& na pojawiaj'cy si& opór 
w pracy resocjalizacyjnej, który stanowi przyczyn& przeniesienia wychowanka do 
grupy readaptacyjnej. Wybitni specjali(ci w zakresie ró#nych dyscyplin nauk spo-
!ecznych prezentuj' nieraz ukryte, t!umione, niedostrzegane obszary w!adzy, opre-
sji, oporu. Kategoria oporu funkcjonuje w wielu dyskursach i konceptach nauko-
wych osadzonych w problematyce zarówno dotycz'cej psychologii klinicznej, 
psychoterapii, jak i w przestrzeni kulturowej, edukacyjnej. Dla celów niniejszej pra-
cy najbardziej przydatna jest de, nicja, która mówi, #e opór mo#e przybiera+ for-
m& protestu, „przeciwstawiania si& w sposób jawny b'dH ukryty dominacji, wyraz 
krytyki istniej'cego stanu rzeczy” (Bielska, 2017, 26). W dzia!aniach oporowych 
ukazuj' si& takie kompetencje, jak zdolno(+ do reG eksyjnych rozwa#a" okre(lonych 
cz&(ci otaczaj'cej rzeczywisto(ci spo!ecznej, w której przebywa jednostka. Jego de-
, nicja !'czy si& z przeró#nymi poj&ciami, m.in. niepos!usze"stwem, niech&ci', opo-
rem wobec zmiany, buntem, protestem (Bielska, 2017). Przyjmuje si&, #e$opór wo-
bec zmiany to jedna z fundamentalnych kategorii, która posiada interdyscyplinarne 
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zastosowanie. Mimo i# powy#sze wyja(nienie odnosi si& do przestrzeni edukacyj-
nej, w której widnieje posta+ ucznia i nauczyciela, w pewien sposób nawi'zuje do 
oporu spotykanego w przestrzeni placówki resocjalizacyjnej. 

Nale#y zwróci+ uwag&, i# w podej(ciu psychoanalitycznym opór wobec zmian 
rozpatrywany jest jako obrona przed z!o(ci' spowodowan' poczuciem zale#no(ci 
i posiadania bliskich wi&zów z matk'. Co wi&cej, opór jest to naturalna, a nawet 
oczywista reakcja na wprowadzane zmiany. Nie mo#na zignorowa+ wp!ywu per-
spektywy psychologicznej, która wskazuje, #e „opór wobec zmian jest sposobem ra-
dzenia sobie jednostki ze zmian', a w szczególno(ci z niepewno(ci', jak' ta zmiana 
niesie” (Bielska, 2017, 28). Dlatego te# wyró#nia si& ró#ne reakcje, sposoby zacho-
wa", (wiadcz'ce o byciu wychowanka w tego typu stanie. Wyró#nia si& trzy kate-
gorie przedstawiaj'ce formy oporu wobec zmian. Pierwsza z nich – p!aszczyzna 
poznawcza – charakteryzuje si& budowaniem negatywnych interpretacji zmiany, 
odrzucaniem mo#liwo(ci rozwi'za", wykazywaniem cynizmu. W przypadku sfe-
ry emocjonalnej wyra#a si& ona w negatywnych reakcjach, tj. poczuciu pobudzenia, 
l&ku, niepokoju, obni#onego nastroju, doprowadzaj'c nawet do depresji. Ostatnia 
kategoria przedstawia p!aszczyzn& behawioraln', która sk!ada si& na z!o#ono(+ wie-
lorakich zachowa". Ujawniaj' si& one w jawnym komunikowaniu obaw dla prze-
!o#onych, stwarzaniu i rozpowiadaniu plotek. Mog' by+ one zauwa#one w dzia-
!aniach, np. hamowanie aktywno(ci i jako(ci realizowanych zada", nieobecno(ci, 
rotacja, strajki lub sabota# (Bielska, 2017).

W naszym tek(cie poruszy!y(my specy, k& funkcjonowania grupy readaptacyj-
nej w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. Niniejszy rozdzia! po(wi&cony jest 
zanalizowaniu tej grupy wobec istoty umieszczenia w niej wychowanka i osi'gania 
zamierzonych rozwi'za". Problem g!ówny w tej pracy sprowadza si& do pytania: 
Na czym polega specy, ka grupy readaptacyjnej w zak!adzie poprawczym? Analizie 
poddane zostan' wypowiedzi badanych osób w kwestii organizacji pracy w grupie, 
nawi'zywania i utrzymywania relacji z wychowankiem, jak równie# sylwetka wy-
chowanka funkcjonuj'cego w tej grupie. Omówione zostan' równie# zebrane ma-
teria!y w zakresie zaklimatyzowania si& nieletnich w grupie innych wychowanków 
i wypracowania w!asnej pozycji w grupie. Wymieniony zostanie sk!ad pracuj'cej 
kadry wychowawczej i osób, które maj' wp!yw na ca!o(ciow' prac& z wychowan-
kiem. Okre(lona zostanie p!aszczyzna obejmuj'ca funkcje wychowawcy i zadania, 
jakie pe!ni. W g!ównej mierze w tej cz&(ci zostanie opisana droga wychowanka do 
grupy readaptacyjnej, zostan' wskazane cele i funkcje tej grupy, co pomaga wycho-
wankom, aby powróci+ do systemu, w jaki sposób mierzona jest motywacja wycho-
wanka do pracy nad sob'. W dalszej cz&(ci zostan' opisane trudno(ci wychowan-
ków i sposoby radzenia sobie z nimi w grupie readaptacyjnej oraz w sytuacjach dnia 
codziennego. Zostanie przybli#ony obraz wychowanka na tle tej grupy, jego cha-
rakterystyczne zachowania, odczuwane trudno(ci, sposoby radzenia sobie z nimi. 
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Na podstawie uzyskanych materia!ów przedstawiony zostanie ca!o(ciowy schemat 
opuszczenia przez wychowanka grupy remotywacyjnej oraz jakie czynniki maj' 
wp!yw na ten efekt. 

2. Metodologia bada(
Na(wietlona we wprowadzeniu problematyka rozdzia!u, a w tym uwzgl&dniona 

specy, ka badanych osób, miejsce realizacji bada" oraz dotychczasowe do(wiadcze-
nie badaczy realizuj'cych ten projekt badawczy pozwalaj' bardziej zg!&bi+ wiedz& 
na temat funkcjonowania grupy readaptacyjnej w Zak!adzie Poprawczym w Bia-
!ymstoku. W zwi'zku z tym uzasadnione by!o pos!u#enie si& w trakcie bada" swo-
bodnym wywiadem cz&(ciowo ustrukturalizowanym obserwacj' jawn'. Wywiad 
w pe!ni umo#liwia! skrupulatne uporz'dkowanie obszarów tematycznych i nada-
nie odpowiedniej struktury wypowiedzi. Podczas rozmowy badani mieli sk!onno(+ 
do zmian tematu lub zbaczania z g!ównego kierunku rozmowy, co w trakcie ta-
kiego wywiadu udaje si& opanowa+ i p!ynnie powróci+ do g!ównego w'tku wypo-
wiedzi. Co wi&cej, ta formu!a wypowiedzi sprawi!a, #e badani wychowawcy mieli 
mo#liwo(+ swobodnego wyra#ania swoich reG eksji, bez szczególnego odchodze-
nia od po#'danego kierunku rozmowy. Wa#n' zalet' tak przyj&tego podej(cia by!o 
zebranie materia!u badawczego przy zachowaniu nieformalnego kontaktu z bada-
nym, stworzenie bezpiecznych warunków do rozmowy. Na tak stworzonym pod!o-
#u panowa!a swobodna atmosfera, która pozwoli!a zmniejszy+ odczuwanie oporu 
przed samym udzia!em w rozmowie lub szczerym wyra#eniem w!asnej opinii w da-
nym obszarze. Stworzenie odpowiednich warunków mia!o szczególne znaczenie ze 
wzgl&du na kontekst bada" oraz miejsce, w którym odbywa!a si& rozmowa. 

W sk!ad kadry wychowawczej grupy readaptacyjnej wchodzi trzech wycho-
wawców i pedagog. Jeden z wychowawców jest liderem grupy, którego g!ównym za-
daniem jest ponoszenie odpowiedzialno(ci za prac& zespo!u na wielu poziomach, 
zarówno od realizowania za!o#e" programowych grupy, jak i wspó!pracy, komuni-
kacji z innymi grupami internatowymi. Lider grupy zajmuje si& równie# obszarem 
merytorycznym, czyli przyk!adowo wdra#aniem i przestrzeganiem standardów za-
wodowych. Jest on równie# decyzyjny w kwestii wydawania rekomendacji wycho-
wankom do zmiany grupy oraz przy tworzeniu indywidualnych planów resocjali-
zacyjnych dla wychowanków pozostaj'cych w grupie do uko"czenia 21. roku #ycia. 
Pozostali wychowawcy zajmuj' si& psychoedukacj' w zakresie pro, laktyki proz-
drowotnej, HIV, AIDS, uzale#nienia oraz aktywizacji zawodowej. Oboje s' jednak 
odpowiedzialni za realizacj& zada" wynikaj'cych z za!o#e" programowych. Peda-
gog w g!ównej mierze wspomaga wychowawc& w trakcie dy#uru, jednocze(nie na-
dal wdra#aj'c si& do pracy wychowawczej. Realizuje równie# zadania z obszaru psy-
choedukacji, socjoterapii, wspó!pracy ze szko!' i warsztatami. 



118

Katarzyna Kolendo, Izabela Waszkiewicz

W efekcie zrealizowano dwa wywiady z cz!onkami kadry oraz jednym wycho-
wankiem. Jedna z osób z personelu udzieli!a wywiadu na terenie zak!adu popraw-
czego, druga w neutralnych warunkach – na zewn'trz budynku Wydzia!u Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu w Bia!ymstoku. Obie rozmowy przebieg!y wedle wyzna-
czonego kierunku rozmowy, w którym istnia!a równie# przestrze" na tematy po-
boczne nawi'zuj'ce do specy, ki funkcjonowania grupy readaptacyjnej. Badani wy-
chowawcy ch&tnie wypowiadali si& na tematy uwzgl&dnione w dyspozycjach do 
wywiadów, dostosowali j&zyk i styl wypowiedzi zrozumia!y dla odbiorcy. Badanie 
cz&sto przybiera!o form& #ywej dyskusji, wymiany osobistej opinii oraz dzieleniem 
si& du#' cz&(ci' w!asnego do(wiadczenia zawodowego. W!o#ono du#y wk!ad pracy 
i stara", aby prowadzona rozmowa by!a jak najbardziej naturalna i elastyczna. Wy-
powiedzi nie zawiera!y w sobie sztuczno(ci, aczkolwiek zdarza!o si&, #e obie stro-
ny potrzebowa!y dopowiedze" lub pyta" wyja(niaj'cych, które w ostateczno(ci nie 
wp!yn&!y szczególnie na przebieg rozmowy. Nale#y zauwa#y+, #e zebrano jako(cio-
wy materia! dzi&ki otwarto(ci, szczero(ci i zaanga#owaniu osób badanych. Istotn' 
kwesti' by!o zidenty, kowanie osób, które mog!y uczestniczy+ w badaniu. Pomocne 
w tym obszarze okaza!o si& wsparcie dyrektora zak!adu, który wprowadzi! pracow-
ników w charakterystyk& bada" i pomóg! w pozyskaniu osób ch&tnych do wspó!-
pracy. Specy, ka funkcjonowania podopiecznych w grupie readaptacyjnej utrudni!a 
wytypowanie nieletnich, którzy z gotowo(ci' wzi&liby udzia! w badaniach. Ch!op-
cy cz&sto prze(miewali swoj' sytuacj& i trudno(ci' by!o podj&cie z nimi cz&(ciowo 
ustrukturyzowanej rozmowy. Uda!o si& jednak przeprowadzi+ rozmow& z wybra-
nym wychowankiem. Wywiad ten zosta! przeprowadzony po przeniesieniu wy-
chowanka z grupy readaptacyjnej do resocjalizacyjno-terapeutycznej. Osoby bada-
ne z kadry wychowawczej umo#liwi!y uzyskanie materia!u z obszaru sprawowanej 
przez siebie funkcji w zak!adzie, natomiast perspektywa wychowanka pozwoli!a 
przybli#y+ rzeczywisto(+ widzian' oczami nieletniego umieszczonego w zak!adzie 
poprawczym i poddaj'cego si& oddzia!ywaniom resocjalizacyjnym.

1. Wychowawca Micha! – 11 lat pracy wychowawczej w Zak!adzie Popraw-
czym w Bia!ymstoku, w tym 6-letnia przerwa. Brak do(wiadczenia zawodo-
wego przed podj&ciem pracy w zak!adzie. Wykszta!cenie wy#sze – pedagog, 
specjalista psychoterapii uzale#nie", obecnie w trakcie studiów z psycholo-
gii. Prowadzi ko!o zainteresowa" w zak!adzie poprawczym.

2. Wychowawca Patryk – 8 lat pracy wychowawczej w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku. Brak do(wiadczenia zawodowego przed podj&ciem pracy 
w zak!adzie. Wykszta!cenie wy#sze – pedagog. 

3. Wychowanek Piotr – wiek: 17 lat, przebywa w placówce od roku, kilkukrot-
nie by! w grupie readaptacyjnej. Wcze(niej by! w trzech m!odzie#owych 
o(rodkach wychowawczych, schronisku dla nieletnich i innym zak!adzie po-
prawczym. 
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Oboje badanych wychowawców rozpocz&!o prac& w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjali-
zacyjna i pedagogika opieku"czo-wychowawcza w ramach sta#u magisterskiego re-
alizowanego w 2015 roku pod kierunkiem obecnego dyrektora zak!adu. Sta# sk!a-
da! si& z cz&(ci teoretycznej w postaci wyk!adów oraz z treningu uwra#liwiaj'cego. 

Zwrócono si& z pro(b' do dyrekcji Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku 
o mo#liwo(+ realizacji wywiadów po!'czon' z analiz' dokumentów. Analiza do-
kumentów s!u#y!a zebraniu podstawowych informacji o specy, ce oraz za!o#eniach 
funkcjonowania miejsca. Szczególnie istotny okaza! si& program grupy readapta-
cyjnej i przyk!adowy program zaj&+ psychoedukacyjnych. Ponadto wykorzysta-
no równie# metod& etnogra, czn', która umo#liwi!a uzyska+ pe!ne dane o bada-
nym zjawisku. Polega!a ona na zastosowaniu obserwacji jawnej uczestnicz'cej przy 
wykorzystaniu arkusza obserwacji oraz dzienników terenowych. Wszystkie me-
tody pozwoli!y w pe!ni zaobserwowa+ wiele ró#nych zale#no(ci, tj. praca wycho-
wawcza, funkcjonowanie wychowanków, wspólne rozmowy i przebywanie z nie-
letnimi w otoczeniu placówki resocjalizacyjnej. Dzi&ki zastosowaniu takich metod 
badawczych uda!o si& zaobserwowa+ i do(wiadczy+ codzienno(ci w funkcjonowa-
niu zak!adu poprawczego, a co wi&cej – poznania metod wykorzystywanych przez 
wychowawców w praktyce. Na podstawie wykorzystanego w badaniach dzienni-
ka uda!o si& zapisa+ wszelkie znacz'ce reG eksje, towarzysz'ce emocje oraz sytuacje, 
które w pe!ni zobrazowa!y specy, k& grupy readaptacyjnej, sposób jej funkcjono-
wania oraz odzwierciedlenia klimatu panuj'cego na terenie zak!adu poprawczego. 

Uzyskany materia! w trakcie bada" zosta! poddany analizie, która w g!ównej 
mierze opiera!a si& na rozmowie z badanymi wychowawcami. Szczególnie pomoc-
na okaza!a si& równie# obserwacja codzienno(ci w grupie i analiza jej programu.
Zgromadzone dane zosta!y poddane interpretacji wed!ug ustalonych problemów 
szczegó!owych. Uda!o si& wyodr&bni+ wiele podobnych zebranych w'tków, a tak-
#e kilka odr&bnie innych, które ostatecznie dope!ni!y solidn' ca!o(+ naszej pracy. 

3. Analiza zgromadzonego materia"u badawczego
3.1. Specy% ka wychowanków grupy readaptacyjnej

Opisuj'c specy, k& wychowanków grupy readaptacyjnej, skupi!y(my si& 
w g!ównej mierze na postrzeganiu ich jako adresatów programu. Umo#liwi to po-
znanie, dlaczego wychowankowie s' kierowani do tej grupy oraz w jaki sposób si& 
to odbywa. Po drugie, omówi!y(my trudno(ci wychowanków, które zosta!y wy-
szczególnione w wywiadach z wychowawcami. Jest to p!aszczyzna, w której poru-
szamy si& po aspektach do(+ specy, cznych dla aktualnych wychowanków, ale tak-
#e po indywidualnie diagnozowanych problemach. Po trzecie, opisa!y(my fenomen 
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rotacyjno(ci wychowanków w grupie readaptacyjnej, poniewa# jest to element, któ-
ry wraz z poprzednimi stanowi baz& do metodyki pracy przyj&tej przez kadr&. 

3.2. Wychowankowie jako adresaci programu

W programie grupy readaptacyjnej odczytujemy, #e jest on adresowany do 
wszystkich wychowanków zak!adu poprawczego, którzy z obiektywnych powodów 
zostali usuni&ci z grup macierzystych.Doprecyzowuj'c, s' to wychowankowie, któ-
rzy nie byli w stanie odnaleH+ si& w systemie grupy resocjalizacyjno-terapeutycz-
nej oraz w warunkach (rodowiska otwartego. Maj' trudno(ci z wywi'zywaniem si& 
z kontraktu i zasad panuj'cych w grupie resocjalizacyjnej. W sylwetce adresata pro-
gramu podkre(lono, #e s' to wychowankowie, którzy swoje trudno(ci rozwi'zuj' 
poprzez nasilenie zachowa" destrukcyjnych, bez motywacji, ra#'co !ami'cy regula-
min placówki, po nieudanych próbach funkcjonowania na art. 90 u.p.n. lub niepo-
prawnym pobycie na przepustkach i urlopach. S' to równie# wychowankowie, któ-
rzyw najbli#szym czasie uko"cz' 21. rok #ycia b'dH oczekuj' na przeniesienie do 
innego zak!adu poprawczego.

Decyzj& o przeniesieniu wychowanka do grupy readaptacyjnej podejmuje ka-
dra grupy macierzystej i ka#dorazowo konsultuje to z kierownikiem internatu. Do-
datkowo podczas najbli#szego spotkania rady internatu przeprowadzana jest anali-
za przyczyn usuni&cia wychowanka z grupy resocjalizacyjnej oraz ustalany zostaje 
ogólny plan pobytu wychowanka w grupie readaptacyjnej. Oznacza to, #e wycho-
wankowie s' kierowani do grupy z uwagi na zró#nicowane problemy. 

W programie na podstawie wieloletnich do(wiadcze", opisuj'c specy, k& wy-
chowanków, wyodr&bniono pi&+ grup. Mog' by+ to tzw. wychowankowie „inter-
wencyjni”, „do remotywacji”, „pozostaj'cy do 21. roku #ycia”, oczekuj'cy na zmian& 
zak!adu b'dH z rozpoznaniem psychiatrycznym (ka#dy z tych wychowanków tak#e 
z rozpoznaniem psychiatrycznym musi by+ relegowany z grupy macierzystej). Po-
dzia! mi&dzy tymi grupami jest p!ynny i zosta! stworzony w celu szybszego rozpo-
znania potrzeb i problemów danego wychowanka.

W sylwetce wychowanków „interwencyjnych” opisanej w programie odczytu-
jemy, #e nie stosuj' si& do zasad panuj'cych w grupie resocjalizacyjnej i destabili-
zuj' prac& kadry. Próbuj' budowa+ swoj' pozycj& poprzez zachowania destrukcyj-
ne i roszczeniowe, wykazuj'c przy tym brak poszanowania mienia placówki i brak 
umiej&tno(ci odraczania graty, kacji. Wybieraj' dzia!ania krótkofalowe, nie s' 
sk!onni do wysi!ku, a bodHce, na które reaguj', s' tylko tu i teraz (nagrody i kary). 
Relacje z doros!ymi traktuj' instrumentalnie, a #yczliwy stosunek rozumiej' jako 
s!abo(+. Ich sposobem funkcjonowania jest rywalizacja mi&dzy sob' nawzajem, 
a jedyn' kategori' zale#no(ci jest si!owa, zarówno w grupie rówie(niczej, jak i ka-
drze. Wykazuj' si& ignorancj' wobec otaczaj'cej rzeczywisto(ci oraz tworz' pozo-



121

Strategie oporu wychowanków zak!adu poprawczego a specy. ka funkcjonowania grupy...

ry pozytywnych relacji. Ich oczekiwania s' nierealne, a sposobem na radzenie so-
bie z problemami jest ucieczka. Wychowankowie z tej grupy ulegaj' krótkotrwa!ej 
destabilizacji emocjonalnej, co powoduje przekroczenie ustalonych granic brzego-
wych pobytu w grupie resocjalizacyjnej i tym samym jest konieczne umieszczenie 
ich w grupie readaptacyjnej w celu ustabilizowania. W momencie gdy ich funkcjo-
nowanie ulegnie znacznej poprawie i podopieczni s' gotowi przestrzega+ regu! gru-
powych, wracaj' do grupy macierzystej.

Kolejn' grup& stanowi' wychowankowie „do remotywacji”, którzy z indywidu-
alnych przyczyn stracili motywacj& do pracy nad sob' i destabilizowali prac& grupy, 
!ami'c jej kontrakt i wypadaj'c w ten sposób z programów grup resocjalizacyjno-
-terapeutycznych. Praca z takimi wychowankami opiera si& na rozpoznaniu i roz-
wi'zaniu konkretnej trudno(ci. W ich postawie charakterystyczne jest zw'tpienie 
w zasadno(+ kontynuowania terapii w!asnej. Praca z nimi wówczas jest szczegól-
nie ukierunkowana na wzbudzenie ponownej motywacji do kontynuacji podj&tego 
wcze(niej procesu terapii. Jest to praca krótkoterminowa, a wychowanek docelowo 
powraca do grupy macierzystej. 

Wychowankowie „pozostaj'cy do 21. roku #ycia” z ró#nych powodów nie 
mog' powróci+ do grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej. Czas, który pozosta! tym 
wychowankom do opuszczenia placówki, jest za krótki, aby efektywnie skorzysta+ 
z oferty grupy resocjalizacynej. Wówczas zasadne jest, aby stworzy+ krótkotrwa-
!e oddzia!ywania terapeutyczne w ramach programu grupy readaptacyjnej. S' to 
te# cz&sto podopieczni, kórym nie uda! si& pobyt poza placówk' w trybie art. 90 
u.p.n. i zostali dowiezieni do zak!adu przez policj&. Wi'#e si& to równie# z du#ym 
!adunkiem z!o(ci wobec osobistego poczucia pora#ki i rozczarowania. Adresatami 
tej z!o(ci cz&sto s' wychowawcy pracuj'cy w grupie readaptacyjnej. Zadaniem ka-
dry, w tym przypadku, jest umiej&tne roz!adowania negatywnych emocji i stworze-
nie konstruktywnej perspektywy danemu wychowankowi w trudnej sytuacji w ja-
kiej si& znalaz!.

Osobn' kategori& stanowi' wychowankowie, którzy z uwagi na brak perspek-
tywy zmiany, pomimo w!o#onego trudu ze strony kadry, nie s' w stanie skorzy-
sta+ z oferty zak!adu i decyzj' rady internatu kierowani s' do innej placówki. Tacy 
wychowankowie, okre(lani jako oczekuj'cy na zmian& zak!adu, s' kierowani do 
gruy readaptacyjnej. W tej sytuacji szybko trac' motywacj& do jakichkolwiek dzia-
!a" konstruktywnych, cz&sto (wiadomie !ami' regulamin placówki. W ich rozumie-
niu nie maj' ju# nic do stracenia, a tym samym niewiele jest mo#liwo(ci wzbudza-
nia motywacji. Jest to cz'sto najtrudniejsza grupa wychowanków. Wyst&puje u nich 
najwi&ksze nasilenie zachowa" agresywnych.

Now' kategori' w placówce s' wychowankowie z rozpoznaniem psychiatrycz-
nym. S' oni przenoszeni do grupy readaptacyjnej w momencie, gdy pomimo ob-
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j&cia farmakoterapi' i opiek' psychiatry, w wyniku swojej choroby, i cz&sto z wy-
sokim poziomem agresji wobec kadry, nie s' w stanie poprawnie funkcjonowa+ 
w grupie resocjalizacyjnej, a ich aktywno(+ destabilizuje prac& z innymi wychowan-
kami. W ich przypadku warto podkre(li+, #e stwierdzone zaburzenia rzutuj' na od-
najdywanie si& w roli wychowanka, przyczyniaj'c si& do pobytu w grupie readap-
tacyjnej. Ich zachowanie cechuje si& nieprzewidywalno(ci'. Ponadto nie stosuj' si& 
oni do podstawowych norm moralnych i spo!ecznych. 

Jest to dla nich trudne, poniewa# te# oni przyjmuj, leki, ale te leki nie zawsze s, 
skuteczne, #eby ich stabilizowa), aczkolwiek cz%sto inni wychowankowie nie s, na tyle 
tolerancyjni i ch!opcy, którzy maj, rozpoznanie psychiatryczne, maj, trudniej, wi%c… 
(wychowawca Micha!)

Bywaj' te# sytuacje, gdy wychowanek nie jest w stanie przystosowa+ si& do 
funkcjonowania w ramach grupy readaptacyjnej, pomimo zabiegów kadry i farma-
kologii i wtedy kierowany jest do zak!adu resocjalizacyjno-rewalidacyjnego. 

3.3. Trudno$ci wychowanków

Wychowankowie prócz problemów z dostosowaniem si& do zasad zak!ado-
wych mierz' si& te# z wieloma innymi trudno(ciami. Borykaj' si& te# z poczuciem 
ni#szo(ci, które bywa zwi'zane z brakiem podstawowych umiej&tno(ci, takich jak 
czytanie czy pisanie. Zdarza si& te#, #e czuj' si& gorsi w porównaniu do rówie(ni-
ków, którzy po osi'gni&ciu pe!noletno(ci osiedlili si& za granic'. Cz&(+ z ich kole-
gów za!o#y!a rodziny i podj&!a prac&, gdy w tym samym czasie oni sami s' w zak!a-
dzie poprawczym, brakuje im planu na w!asne #ycie i przysz!o(+. Cz&sto wychodz' 
z za!o#enia, #e (wiat i ludzie b&d' podporz'dkowywa+ si& im i sprzyja+ ich celom, 
a w placówce spotykaj' si& z realiami, które s' zupe!nie inne.

[…] te# pewnie jest im ci%#ko, #e maj, ró#ne de. cyty, a tak naprawd% si% do tego 
nie przyznaj,, tylko udaj,, #e jest wszystko okej. No i generalnie jest im ci%#ko z tym, 
#e s, tak naprawd%, #e mieli zawsze w plecy, nawet na starcie #ycia. (wychowawca Pa-
tryk)

[…] trudno"ci wychowawcze, które ci,gn, si% przewa#nie od przedszkola ju#… 
Wi%kszo"ci z rodziny niepe!nej albo zrekonstruowanej, przewa#nie w rodzinie macie-
rzystej wyst%puje problem uzale#nienia albo tradycje wi%zienne wyst%puj,, czyli te# 
który" z rodziców przebywa!o okresowo w zak!adzie karnym. Bracia cz%sto, rodze'-
stwo starsze albo m!odsze tak#e powiela schematy, "cie#ki przest%pcze. (wychowaw-
ca Micha!)

Dodatkowo maj' trudno(+ z przyj&ciem, #e uzale#nienie, którego do(wiadczaj' 
jest chorob' i wymaga leczenia, a ponadto mo#e by+ jednym z powodów ich trud-
no(ci osobistych, emocjonalnych czy dezadaptacyjnych mechanizmów uzale#nie" 
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w postaci manifestuj'cych si& zachowa" i postaw. Przyk!adem jest mechanizm na-
!ogowej regulacji emocji i uczu+, który mo#e objawia+ si& poprzez potrzeb& stymu-
lacji, czyli nisk' odporno(+ na nud&. To te# mo#e stanowi+ kolejny powód, dla któ-
rego wychowankowie destabilizuj' prac& placówki. 

[…] uzale#nienie, które powoduje to, #e pomimo tego, #e próbuj, ró#nych rzeczy, 
to gdzie" tam, #e nie s, zaleczeni, bo nie zaakceptowali tego, #e to jest choroba i trze-
ba si% na ni, leczy), w takim momencie te# cz%sto u#ywaj, "rodków (psychoaktyw-
nych) po opuszczeniu zak!adu i wylatuj, z pracy i te# marginalizuj, si%. (wychowaw-
ca Micha!)

Inn' trudno(ci' wychowanków jest nieumiej&tno(+ budowania rzeczywistych 
przyjacielskich wi&zi, co powoduje, #e kontakt z drugim cz!owiekiem zarówno wy-
chowawc', jak i rówie(nikami staje si& instrumentalny. Jest to wizja (wiata, w któ-
rej trudno o my(lenie, #e przyjazna postawa mo#e by+ autentyczna i pozbawiona 
kalkulacji. To te# sprawia, #e wychowankowie nie posiadaj' zdrowej umiej&tno-
(ci budowania w!a(ciwych relacji interpersonalnych. Nie potra, ' odnaleH+ w dru-
gim cz!owieku oparcia i przestrzeni do konstruktywnego rozwi'zania problemu czy 
trudno(ci, zamiast tego wybieraj' to, co im znane, czyli manipulacj& i ci'g!e testo-
wanie granic. Jest to zarówno trudno(ci' dla nich, jak i dla kadry, i stanowi podsta-
wowy obszar oddzia!ywa" resocjalizacyjno-terapeutycznych.

Znaczy testowanie jest bardzo cz%sto, to nawet… nie wiem, czy codziennie to nie 
powiem, ale bardzo cz%sto ch!opcy testuj,. Bo jakby to, co udaje im si% ugra) to jest 
ich, tak nauczyli si% funkcjonowa). Jakby to, #e oni testuj,, to ja nie mam do nich o to 
z!o"ci, bo to s, naturalne sposoby, jak oni sobie radz,, #eby przetrwa) w #yciu. (wy-
chowawca Patryk) 

Warto podkre(li+, #e cho+ s' to bez w'tpienia mechanizmy dezadaptacyjne, tak 
te# stanowi' pewn' form& przystosowania si& przez podopiecznych. 

3.4. Rotacja wychowanków w grupie

Zmienno(+ wychowanków jest bardzo charakterystyczn' cech' omawianej 
grupy. Du#o zale#y jednak od sytuacji na terenie ca!ego zak!adu. Nie da si& prze-
widzie+ skali rotacji, ilu wychowanków b&dzie przebywa+ w grupie w okre(lonym 
czasie. Zak!ada si&, #e w grupie remotywacyjnej mo#e przebywa+ od 3 do 6 wycho-
wanków, cz&sto s' przyjmowani do niej w razie nag!ych sytuacji. Wówczas zacho-
dzi konieczno(+ regulacji stanu osobowego w taki sposób, aby nie przekroczy+ do-
puszczalnej liczby wychowanków. Cechami charakterystycznymi tej grupy jest jej 
mobilno(+ i elastyczno(+. W perspektywie czasu okazuje si& wi&c, #e wi&kszo(+ wy-
chowanków przebywaj'cych na terenie zak!adu ma za sob' co najmniej jeden po-
byt w grupie readaptacyjnej.
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Czasem bywa tak, #e jest sta!a grupa ch!opaków przez miesi,c, a czasem w ci,gu 
tygodnia mo#e to si% z 5 razy zmieni). Kto" mo#e doj"), dwóch wyj"), jeden doj"), no 
to ró#nie jest, to bardzo zmienne jest. (wychowawca Patryk) 

[...] my przewa#nie i tak mamy wychowanków z ca!ego zak!adu. Raz na jaki", 
raz… Tak sobie my"l%, nie, jest kilku wychowanków, którzy jeszcze u nas nie byli, ale 
okresowo z tego, co widz%, wi%kszo") z nich raz na jaki" czas jest niestabilna, wi%c raz 
na jaki" czas wymaga naszych oddzia!ywa'. Wi%c to wychowanek zak!adu to jest wy-
chowanek naszej grupy. (wychowawca Micha!)

Grupa readaptacyjna przede wszystkim stanowi form& przej(ciow' dla wie-
lu wychowanków, stanowi'c w ten sposób przestrze" do zastanowienia nad swo-
im post&powaniem i celowo(ci' swojego pobytu w placówce. W najwi&kszej ilo-
(ci przypadków jest jednak tylko jednym z etapów, pewnego rodzaju bezpiecznym 
miejscem do przej(cia stanu buntu czy kryzysu. Rzadko wychowankowie pozosta-
j' w tej grupie d!u#ej i realizuj' w ramach niej Indywidualny Program Oddzia!ywa" 
Terapeutycznych.

4. Formy i metody pracy z wychowankami
W grupie readaptacyjnej wykorzystuje si& zró#nicowane formy i metody pra-

cy. W programie grupy zawarte s' zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, za-
j&cia uwra#liwiaj'ce, edukacja w!asna, psychoedukacja. Na prac& z wychowankami 
ma równie# wp!yw specy, kacja pomieszcze", ustrukturyzowany schemat tygodnia 
czy ocenianie wychowanków i zwi'zane z tym przywileje.

No to g!ównie my pracujemy tak, metod, spo!eczno"ci terapeutycznej, tylko to 
jakby nie jest tak stricte, nie jest to jak spo!eczno") terapeutyczna, ale g!ównie pracu-
jemy poprzez takie zebrania grupowe, na których udzielamy informacji, jak to funk-
cjonowa!, prowadzimy zaj%cia grupowe, rozmowy indywidualne z wychowankami 
na temat, ró#ne takie rozmowy sytuacyjne, które wymagaj, na przyk!ad, kto" szaleje, 
trzeba go postawi) z powrotem na ziemi%… (wychowawca Patryk)

4.1. Ustrukturyzowany plan tygodnia 

Grupa readaptacyjna jest miejscem ograniczonego zaufania. Rytm grupy 
i tego, co dzieje si& w danym momencie, wynika z programu autorskiego grupy. 
Tygodniowy rozk!ad zaj&+ jest schematyczny, nie podlega zmianom, które mog' 
wynika+ z bie#'cych potrzeb lub „kaprysów” wychowanków. Ma to na celu zdy-
scyplinowanie i podporz'dkowanie si& do istniej'cych obowi'zków, praw i zasad 
panuj'cych w grupie. Jasne, przejrzyste i równe wymagania dla wszystkich, po-
mimo panuj'cych niedogodno(ci, ma zapewni+ poczucie bezpiecze"stwa wycho-
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wankom w grupie bez wzgl&du na ich problemy, trudno(ci, osobowo(ci. Plan dnia 
sk!ada si& z czynno(ci i zaj&+ odpowiednio roz!o#onych w czasie, tj. wyznaczone go-
dziny posi!ków, edukacji, ciszy nocnej. Harmonogram zawiera zró#nicowane zaj&-
cia pod k'tem dni tygodnia – od poniedzia!ku do soboty odbywaj' si& sta!e zaj&cia 
obowi'zkowe. Nie$da si& realizowa+ rozk!adu dnia w!a(ciwie dok!adnie co do mi-
nuty, bo w poczuciu pracowników nie jest to skuteczne. 

Czasem robimy odst%pstwa pewne, je#eli s, akurat inne przes!anki. Je#eli wiado-
mo, je#eli co" si% dzieje u nas na grupie, no to musimy dostosowa) oddzia!ywania do 
sytuacji, a cz%sto tak jest. Ale rytm oczywi"cie jest zapisany, jest utrzymywany. (wy-
chowawca Micha!)

Rozk!ad zaj&+ jest ró#ny w roku szkolnym i w czasie wakacji. Wynika to z pro-
stej przyczyny, i# w tracie okresu wakacyjnego wychowankowie przebywaj' w gru-
pie ca!' dob&, jest wi&cej czasu do zagospodarowania. Plan tygodnia uwzgl&dnia za-
j&cia i aktywno(ci, które maj' za zadanie systematycznie wprowadza+ wychowanka 
w odpowiedni rytm dnia. Pobudka rozpoczyna si& standardowo o godzinie 7.00, 
nast&pnie wychowankowie maj' godzin&, aby dokonac toalety porannej, zje(+ (nia-
danie i przygotowa+ si& do zaj&+ szkolnych. 

W godzinach 8.00–14.30 wychowankowie przebywaj' w szkole. O godzinie 
14.30 ma miejsce apel w szkole, w trakcie którego sprawdzany jest stan osobowy za-
k!adu. Nast&pnie rozpoczynaj' si& zaj&cia popo!udniowe w internacie. 

[…] odbieramy z apelu wychowanków, którzy s, na apelu szkolnym i pó$niej 
mamy jakie" pó! godziny, w której oni przychodz,, robi, kaw% sobie, maj, chwil% spo-
koju […] Schodzimy na obiad […] Wtedy w zale#no"ci od dnia, bo w ka#dy dzie' mo-
#emy mie) co innego, ale przewa#nie jest w!a"nie nadrabianie zaleg!o"ci szkolnych, 
czyli to, co tzw. odrabianki. Czyli to, co tam w szkole trzeba by!o zrobi), no to teraz od-
rabiaj, na grupie […] (wychowawca Micha!)

PóHniej w zale#no(ci od potrzeb i rytmu dnia jest przestrze" dla wychowanków 
na skorzystanie z si!owni, s' realizowane zaj&cia psychoedukacyjne albo zaj&cia te-
matyczne. W godzinach popo!udniowych jest równie# czas na aktywno(+ sporto-
w', zaj&cia na (wie#ym powietrzu i zebrania grupowe. Wychowankowie w wybra-
nym dniu tygodnia rozgrywaj' lig& w pi!k& no#n', w której bior' udzia! wszystkie 
grupy przebywaj'ce w zak!adzie. Jest to sta!y element w ich tygodniowym rozk!a-
dzie. Ch!opcy chwal' sobie takie rozgrywki, lubi' czu+ rywalizacj& i ch&tnie bior' 
w niej udzia!. Wychowankowie anga#uj' si& w gr&, gdy pope!niaj' b!&dy, denerwu-
j' si& i przeklinaj'. Zachowuj' jednak uczciwe zasady gry, nie robi' sobie nawza-
jem krzywdy, nie s' agresywni. To, co mo#na zauwa#y+, #e jest wa#ne podczas roz-
grywek, to pokazanie swoich umiej&tno(ci i dobrej wspó!pracy z partnerem, dzi&ki 
czemu zyskuj' (wietne akcje gry i zdobywaj' niesamowite, „mistrzowskie” bramki. 
Wychowankowie codziennie pe!ni' dy#ury porz'dkowe, czyli sprz'taj' pomiesz-



126

Katarzyna Kolendo, Izabela Waszkiewicz

czenia, z których korzystaj', sp&dzaj' czas wolny. Raz w tygodniu odbywa si& gene-
ralne sprz'tanie pokoi.

Tab. 1. Tygodniowy rozkład wychowanka grupy readaptacyjnej
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Czyli swoje pokoje maj, ogarn,), hol, po którym chodz,, !azienk%, w której si% 
myj,, w "wietlicach, w których przebywaj, ca!y czas, na koniec dnia musz, ogarn,), 
musz, posprz,ta). (wychowawca Micha!)

I pó$niej mamy kolacj%, maj, te# mo#liwo") po kolacji korzystania te# ze Sky-
pe, czyli mog, porozmawia) z rodzin,, przygotowanie do snu, zrobienie dy#urów i do 
spania. (wychowawca Micha!)

Niedziela jest dniem, w którym wychowankowie maj' wi&cej czasu wolnego 
w przeciwie"stwie do dni nauki szkolnej. Pobudka jest w godzinach 10.00–11.00. 
Tego dnia mog' swobodnie wybra+ sobie aktywno(+, tj. ogl'danie , lmów, wyj(cie 
na boisko lub inne zaj&cia sportowe. Wychowankowie mog' równie# wzi'+ udzia! 
we Mszy %wi&tej, odbywaj' si& tak#e odwiedziny rodziny, osób bliskich.

W czasie wolnym wychowankowie grupy readaptacyjnej korzystaj' z si!owni, 
tenisa sto!owego, komputera, s!uchaj' muzyki, rozmawiaj' przez telefon lub przez 
Skype’a z najbli#szymi. Bardzo cz&sto ogl'daj' telewizj& i , lmy z ogólnodost&pnych 
serwisów, gdy# pobieranie , lmów z przypadkowych stron jest niezgodne z pra-
wem. W tego rodzaju placówce nie nale#y dokonywa+ #adnej czynno(ci, która cho+ 
w najmniejszym stopniu jest nielegalna, zw!aszcza ze strony osób doros!ych. Nielet-
ni z ch&ci' przez wi&ksz' cz&(+ czasu przebywaj' w pokoju wychowawców i rozma-
wiaj' na przeró#ne tematy. 

Mo#emy chodzi) na spacerniak, mo#emy wychodzi) na boisko, mo#emy te# ko-
rzysta) z sali gimnastycznej, w tym momencie, kiedy jest lato, to mo#emy te# skorzy-
sta) z basenu rozstawionego na zewn,trz. Mog, te# uczestniczy) w ko!ach zaintereso-
wa' jakie s,, mog, korzysta) z tej… Z planszy do dartów, mog, gra) w szachy, mog, 
w ró#ne planszówki te# gra), korzysta) w tym momencie z tableta. (wychowawca Mi-
cha!)

Od niedawna w zak!adzie istnieje mo#liwo(+ korzystania z tabletu, dzi&ki któ-
remu wychowankowie komunikuj' si& z rodzin' i osobami bliskimi przez porta-
le spo!eczno(ciowe. Wcze(niej korzystanie z Facebooka na terenie zak!adu by!o za-
kazane. Je(li wychowanek robi! to po kryjomu, w konsekwencji otrzymywa! (rodki 
dyscyplinarne. Obecnie jest zgoda dyrektora zak!adu na korzystanie z takiej formy 
komunikatora. Dost&p do Internetu i portali spo!eczno(ciowych jest jedn' z mo#li-
wych nagród, jakie mo#e otrzyma+ wychowanek. Nagrody przyznawane s' mi&dzy 
innymi za znaczne post&py w rozwoju osobistym oraz realizowanie za!o#e" progra-
mowych w sposób wyró#niaj'cy.

4.2. Formy pracy grupowej i indywidualnej 

Zebrania grupowe maj' wymiar podstawowy. Oznacza to, #e s' na nich po-
ruszane bie#'ce sprawy porz'dkuj'ce #ycie w grupie. Wychowankowie uzyskuj' 
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informacje o ocenie, jak' otrzymali za poprzedni tydzie". Ich zachowanie jest re-
gulowane i korygowane na podstawie informacji zwrotnej. W!a(ciwe omawianie 
problemów, które wynikaj' zespecy, ki wychowanka, ma form& komunikacji bez-
po(redniej.

Rozmowy indywidualne w ramach programu grupy maj' dwojaki charakter. 
Mog' to by+ rozmowy przeprowadzane przez wychowawców grup macierzystych 
i wówczas najcz&stszym tematem jest omawianie powodów umieszczenia danego 
wychowanka w grupie readaptacyjnej oraz ustalenie kontraktu i za!o#e" do reali-
zacji w grupie resocjalizacyjnej. Mog' one rozpocz'+ si& dzie" po tra, eniu wycho-
wanka do grupy readaptacyjnej. To pracownicy po obserwacji ch!opca uznaj', czy 
jest on do niej gotowy. Odbywa si& to niezale#nie od jego oceny zachowania.

Obok tego s' równie# rozmowy w ramach realizacji Indywidualnego Progra-
mu Oddzia!ywa" Terapeutycznych. W tym przypadku rozmowy zawieraj' elemen-
ty terapii uzale#nie". 

Formy, metody… Wszystko, co dzia!a, tak naprawd% jest dobre. Je#eli akurat, 
nie+wiem… Ko!o zainteresowa' pomaga, to warto w to brn,), je#eli kursy jakie" do-
datkowe dzia!aj,, to trzeba to rozwija). Je#eli kto" ma, nie wiem, ma smyka!k% do ja-
kich" twórczych rzeczy, to warto to te# rozwija), wspiera). (wychowawca Micha!)

Wychowawcy zauwa#aj', #e je(li co( dzia!a pozytywnie na podopiecznych, na-
le#y ich w tym wspiera+, rozwija+ albo w przypadku osób bliskich umo#liwi+ im 
z nimi kontakt. Wszystko zale#y od tego, co na nich dzia!a. Nale#y podchodzi+ in-
dywidualnie do ka#dego wychowanka i zauwa#a+ to, co ich interesuje, co jest dla 
nich wa#ne.

Je#eli kto" ma kobiet%, która akurat jest naprawd% pozytywna i dzia!a bardzo 
dobrze, warto im udost%pnia) cz%"ciej kontakty na Skypie, warto im nie utrudnia) 
w ogóle kontaktów ani takich rzeczy, poniewa# to na niego dobrze dzia!a, powiedz-
my, #e jest jaka" szansa, #e je#eli jest pozytywna jaka" osoba, na której b%dzie móg! si% 
oprze) i i") do przodu. (wychowawca Micha!)

Wychowawcy raz w tygodniu prowadz' zaj&cia uwra#liwiaj'ce z zakresu pro-
blemów spo!ecznych. Polegaj' one w g!ównej mierze na prezentacji , lmów doku-
mentalnych, co okre(lane jest tak#e jako spotkanie z dokumentem. Nast&pnie od-
bywa si& dyskusja dotycz'ca poruszanej problematyki. W grupie readaptacyjnej 
odbywaj' si& równie# trzy razy w tygodniu zaj&cia psychoedukacyjne z elementa-
mi socjoterapii. W ramach tych spotka" nieletni poznaj' podstawow' wiedz& z za-
kresu aktywizacji zawodowej, relacji interpersonalnych, pro, laktyki prozdrowotnej 
z zakresu HCV, HIV i AIDS, uzale#nie".

Prowadzimy zaj%cia grupowe, które s, z zakresu psychopro. laktyki uzale#nie' 
albo z zakresu odnajdywania si% na rynku pracy albo z zakresu rozszerzania ich zain-
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teresowa' na ró#ne tematy. I to jest przewa#nie praca grupowa, indywidualne rozmo-
wy. Ja na przyk!ad prowadz% z zakresu terapii uzale#nie', bo jestem do tego przeszko-
lony, inni te# prowadz, w zakresie… Na przyk!ad kontaktów z lud$mi na zewn,trz, 
jak warto, jak nie warto, nad kontrol, emocji, wi%c to w zale#no"ci, co komu potrzeb-
ne, to dostaje. S, te# zaj%cia sportowe, to te# pomaga. (wychowawca Micha!)

Wychowawcy staraj' si& równie# w ramach tego typu zaj&+ wprowadza+ ele-
menty terapii grupowej, jednak nigdy nie jest to bezpo(rednio nazywane „terapi'”. 
Podopieczni cz&stokrotnie reaguj' oporem na tego typu sytuacje. Do(wiadczenia 
nieletnich z cz&stych wizyt u ró#norodnych specjalistów i pobytów w placówkach 
kojarz' si& im z rodzajem przymusu zwi'zanym z korzystaniem z oddzia!ywa" te-
rapeutycznych. Kadra wychowawcza dba wi&c o odpowiednie nazewnictwo zaj&+, 
aby zach&ci+ nieletnich do rozmów i kontaktu z osob' doros!'. 

[...] wi%c je#eli nazwiesz to spotkaniem albo je#eli nazwiesz to „chod$cie, poroz-
mawiamy o tym, o tym, o tym”, to lepiej brzmi ni# „zaj%cia psychoterapeutyczne z za-
kresu uzale#nie' b%d, prowadzone na grupie pierwszej”, to oni ju# wtedy ju# masz 
zapewnione, #e nie wejdzie nikt ("miech), #e nawet nie przeczytaj, kartek, nawet nie 
przeczytaj, tego, co dajesz im w danej chwili, bo ju# ka#dy jest w swoim "wiecie i cze-
kaj, ju# tylko te zaj%cia si% sko'cz,. (wychowawca Micha!)

Wychowankowie maj' równie# mo#liwo(+ rozmowy ze specjalistami z zespo-
!u diagnostyczno-korekcyjnego, czyli psychologiem, pedagogiem b'dH psychotera-
peut' uzale#nie", którzy odpowiadaj' za indywidualny plan korekcyjny podopiecz-
nego. Zdarza si&, #e pomimo obecno(ci specjalisty terapii uzale#nie", który pe!ni 
równie# rol& wychowawcy na grupie, ch!opcy wybieraj' rozmow& z osob' z kadry 
zespo!u, poniewa# nie jest to obarczone ryzykiem konsekwencji, np. obni#eniem 
oceny z zachowania. Jest to tak#e atrakcyjne, bo gabinet zespo!u diagnostycznego 
znajduje si& poza terenem grupy, a ch!opcy maj' niewiele innych mo#liwo(ci do po-
ruszania si& po terenie internatu, jak i interakcji z osobami spoza grupy.

Prowadzimy indywidualne plany terapeutyczne, takie podprogramy, które zawie-
raj, szereg rozmów z terapeut, uzale#nie', z zespo!em diagnostycznym, prócz tego 
uczestnicz, w zaj%ciach grupowych z terapii uzale#nie' prowadzonego przez terapeu-
t% uzale#nie', wi%c jakby to si% dzieje w tej grupie równie#. (wychowawca Patryk)

W przypadku edukacji w!asnej wychowankowie s' zobowi'zani odrabia+ tzw. 
prace internatowe (inaczej prace domowe zadane przez nauczycieli) i nadrabia+ za-
leg!o(ci szkolne. Natomiast wychowankowie, którzy zako"czyli swoj' edukacj&, s' 
zobligowani, aby rozwija+ wiedz& o (wiecie w ramach ró#nych form aktywno(ci, np. 
czytelnictwo, gra w szachy itp.

Ja zazwyczaj si% pytam, czy kto" ma co" zadane, czy trzeba mu w czym" pomóc. 
Je#eli tam nikt nie przychodzi, to nie, ale na przyk!ad ci, co nie chodz, do szko!y, te# 
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maj, jakby czym" si% zaj,), na przyk!ad graj, w szachy albo czytaj, jakie", nie wiem, 
artyku!y naukowe albo ogl,daj, jakie" . lmy naukowe. A ci, co maj, co" do szko!y, to 
trzeba ich czasami po prostu goni), aby odrabiali lekcje, bo to im si% nie chce czy co" 
takiego. A czasem jest tak, #e trzeba z kim" usi,"), #eby nie wiem, przy nim trzeba tyl-
ko by), a on sam b%dzie pracowa!. Dla niego cenniejsze jest to, #e ma wtedy taki kon-
takt na wy!,czno"), a robi jakby sam wszystko. (wychowawca Patryk)

Cech' szczególn' grupy readaptacyjnej jest to, #e nie odbywaj' si& na niej takie 
zaj&cia jak trening samodzielno(ci, czyli nauka prania, gotowania, robienia zaku-
pów oraz innych czynno(ci. Jedn' z przyczyn rezygnacji z samodzielnego przygo-
towania posi!ków jest brak mo#liwo(ci u#ywania ostrych narz&dzi na terenie grupy 
remotywacyjnej. Udost&pnienie tego typu narz&dzi wi'#e si& ze znacznym ryzy-
kiem wykorzystania ich w niew!a(ciwy sposób. W tej grupie nale#y równie ograni-
cza+ zaj&cia zbyt atrakcyjne, poniewa# wychowanek nie powinien kojarzy+ tej gru-
py z przyjemnymi zaj&ciami, a za takie uwa#ane jest samodzielne przygotowywanie 
posi!ków. Celem tej grupy jest przywrócenie wychowanka do systemu i powrotu do 
grup resocjalizacyjno-terapeutycznych, na których w ramach ró#nych oddzia!ywa" 
podejmie si& konkretnych aktywno(ci, czynno(ci, nauki nowych umiej&tno(ci. Dla-
tego te# zauwa#a si& ró#nice pomi&dzy oddzia!ywaniami grupy terapeutycznej a re-
adaptacyjnej.

(…) grupy terapeutyczne powinny si% od nas ró#ni) i ró#ni, si% tym, #e tam jest 
troch% wi%cej luzu, tam mog, mie) swoje prywatne ubrania na przyk!ad, u nas nie 
mog, mie) prywatnych ubra'. Tam mog, gotowa) sobie swoje ró#ne rzeczy, u nas 
nie,. Tam s, przepustki, u nas bardzo rzadko i je#eli s,, to w zale#no"ci od progra-
mu indywidualnego. To, je#eli kto" ma indywidualny program terapeutyczny, to wte-
dy dopiero mo#e mie) jakie" tam przepustki, je#eli s, one w ogóle uwzgl%dnione w tym 
programie, wi%c my te# oddzia!ujemy na ka#dego indywidualnie […] (wychowawca 
Micha!)

Wychowankowie maj' jednak okazj& uczy+ si& w grupie readaptacyjnej sprz'-
tania i wykonywania ró#nych czynno(ci zwi'zanych z samoobs!ug'. G!ównym ce-
lem stawianym przez kadr& jest doprowadzenie do sytuacji, w której wychowanek 
b&dzie funkcjonowa! stabilnie, b&dzie przestrzega+ obowi'zuj'cy w placówce regu-
lamin oraz nauczy si& post&powa+ zgodnie z ustalonymi zasadami. 

5. System oceniania wychowanków i zwi!zane z tym przywileje 
Grupa readaptacyjna jest specjaln' grup' o charakterze dyrektywnym, która 

w swoim funkcjonowaniu bazuje w g!ównej mierze na regulaminie. System ocenia-
nia wychowanków polega na wystawianiu ocen na podstawie tygodniowego zacho-
wania wychowanka. Od danego wyniku uzale#nione s' przywileje grupowe.
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To s, oceny tygodniowe […]. Mo#e by) tak, #e noga si% podwin%!a i ma tydzie' 
ocen% nagann,, ale to nie znaczy, #e nie mo#e wej") na ocen% w nast%pnym tygodniu 
na dobr, nawet. To nie jest tak, #e jest naganna, potem jest nieodpowiednia, a potem 
jest dobra. Nie. Z tego tygodnia ma nagann,, a za tydzie' mo#e mie) dobr,, je"li za-
chowywa! si% dobrze ca!y tydzie'. Wi%c tutaj… Mo#e mie) dobr,, a co" odwali i mo#e 
mie) nagann, znowu. A co" drobnego, to nieodpowiedni,. (wychowawca Micha!)

Stosowana skala obejmuje, trzy oceny, tj. dobra, nieodpowiednia i naganna. 
Oceny s' wystawiane raz w tygodniu i obowi'zuj' przez najbli#szy tydzie". Wcze-
(niej obowi'zywa!o ocenianie raz w miesi'cu, jednak bior'c pod uwag& specy, -
k& wychowanków, by! to zbyt odleg!y termin, aby móg! motywowa+ ich do zmia-
ny funkcjonowania i poprawy zachowania. W zwi'zku z powy#szym, aby zwi&kszy+ 
motywacj& do szybszej poprawy zachowania, zmiejszony zosta! czas obowi'zywa-
nia danej oceny. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzgl&dniamy takie ob-
szary, jak: sposób komunikacji z innymi osobami, poprawno(+ realizacji swoich 
obowi'zków, punktualno(+, intensywno(+ zachowa" zgodnych z normami spo!ecz-
nymi itp. Uzyskanie danej oceny z zachowania umo#liwia wychowankowi osi'gni&-
cie przywilejów, korzystania z udogodnie" grupy readaptacyjnej lub ich utraty czy 
ograniczenia. 

Przywileje zwi'zane z ocen' dobr' oznaczaj', #e wychowanek mo#e korzysta+ 
ze wszytkich udogodnie", jakie znajduj' si& na terenie grupy readaptacyjnej.Wy-
chowanek mo#e korzysta+ ze (wietlic znajduj'cych si& w grupie. W (wietlicy numer 
1 mo#e przebywa+ w czasie wolnym od zaplanowanych zaj&+ do czynno(ci typu 
obejrzenie , lmu, sp&dzenie czasu wolnego. %wietlica numer 2 przeznaczona jest 
w szczególno(ci do odbywania zaj&+ grupowych wynikaj'cych z planu dnia. S'$to 
zaj&cia grupowe, psychoedukacja, , lmoteka, zaj&cia komputerowe, rozmowy indy-
widualne z wychowawcami grup terapeutycznych. 

W czasie wolnym od zaplanowanych zaj&+ lub przebywania w szkole pod-
opieczny ma mo#liwo(+ korzysta+ z si!owni i gier sportowych, np. tenisa sto!owe-
go na korytarzu internatu. Udogodnieniem z uzyskania oceny dobrej jest równie# 
korzystanie z komputera do celów w!asnych, rekreacyjnych, innych ni# nauka. Taki 
przywilej mo#liwy jest tylko w przypadku uzyskania tej oceny. Odbywa si& to pod 
sta!' kontrol' wychowawców. Z soboty na niedziele podopieczny mo#e korzysta+ 
z mediów, tj. komputera, telewizora, do godziny 24.00. 

Je(li wychowanek z indywidualnym programem usamodzielnienia tydzie" 
po tygodniu w danym miesi'cu osi'ga dobr' ocen& z zachowania, mo#e korzysta+ 
z zaj&+ w (rodowisku otwartym. Ocena dobra daje równie# mo#liwo(+ starania si& 
o przej(cie do grup terapeutycznych. 

I dobra jest w momencie, kiedy po prostu dostosowa! si% po prostu do programu. 
[…] Na dobrej ocenie ma dost%p do komputera, na dobrej ocenie ma mo#liwo") o za-
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bieganie si% o inne grupy, ale na odpowiedniej te#. Na dobrej ocenie te# ma mo#liwo") 
ogl,dania z soboty na niedziel% telewizora do godziny 24 na "wietlicy. (wychowaw-
ca Micha!)

Przy ocenie nieodpowiedniej, tak jak w przypadku oceny dobrej, wychowanek 
mo#e na takich samych warunkach korzysta+ w czasie wolnym ze (wietlicy numer 
1, z si!owni i ma mo#liwo(+ ubiegania si& o rekomendacje do grup terapeutycznych.

Nieodpowiednia to jest taka, #e ju# zaczyna si% powiedzmy wdra#a), mo#e by) 
jakie" drobne potkni%cie, ale ju# wykazuje motywacj% do tego, #eby przestrzega) regu-
laminu grupy, ju# nie !amie ra#,co regulaminu zak!adu. [...] Nieodpowiednia od do-
brej ró#ni si% tylko korzystaniem z komputera. […] (wychowawca Micha!)

W programie grupy readaptacyjnej (inaczej zwan' grup' numer 1) znajduje si& 
zapis, #e ka#dy wychowanek, który tra, ! do tej grupy z powodu !amania regulami-
nu zak!adu poprawczego otrzymuje ocen& nagann'. Wychowanek, maj'c t& ocen&, 
nie ma mo#liwo(ci przej(cia do grupy resocjalizacyjno-terapeutycznej. Jedynie uzy-
skanie minimum oceny nieodpowiedniej powoduje, #e mo#e stara+ si& o przej(cie 
do innej grupy. To zale#y od wychowanka, ile czasu b&dzie potrzebowa!, aby uzy-
ska+ taki wynik. 

Naganna jest w momencie, kiedy wychowanek si% nie dostosowuje w ogóle do za-
sad panuj,cych na grupie, raczej robi na przekór, raczej […] musi doj") do siebie wte-
dy, chyba #e z!amie regulamin zak!adu […] (wychowawca Micha!)

Je(li wychowanek z!amie regulamin zak!adu, otrzymuje (rodek dyscyplinarny 
w postaci na przyk!ad nagany. 

Ka#dego dnia w czasie wolnym wychowanek z ocen' nagann' ma mo#liwo(+ 
korzysta+ ze (wietlicy grupowej, przys!uguje mu wtedy czas do godziny 20:50. Pod-
czas zaj&+ sportowych nieletni korzysta w tym czasie z si!owni.

A na nagannej nie mo#na tego robi), ani korzysta) z komputera, chyba, #e Sky-
pe z rodzin,, ani nie mo#e na nagannej ogl,da) telewizji do 24 z soboty na niedzie-
l%. Bo tak, to mo#e korzysta) ze "wietlicy, ogl,da) telewizj%, ale nie mo#e powiedzmy 
w ten wieczór, gdy jest wolne, to on nie mo#e. I tyle. I nie mo#e si% stara) o przej"cie 
do innej grupy, bo jest niedostosowany, […], !amie regulamin, no, to takiego wycho-
wanka nie wypu"cimy. Na dobrej i na nieodpowiedniej mo#na korzysta) z si!owni, te# 
w czasie wolnym, na nagannej tylko w czasie wyznaczonym do tego zaj%). (wycho-
wawca Micha!)

Niezale#nie od otrzymanej oceny z zachowania ka#demu wychowankowie 
przys!uguje prawo do kontaktu telefonicznego z bliskimi. W tym celu mog' co-
dziennie odbywa+ pi&ciominutow' rozmow& z cz!onkami rodziny. 
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Jest zawsze 5 minut do rodziny, które jest niezale#nie od oceny. Wi%c je#eli wycho-
wanek ma potrzeb% zadzwoni) do rodziców czy do rodziny, ma na to codziennie 5 mi-
nut. Bo to jest tak wyznaczone. Bo to jest w przepisach. (wychowawca Micha!)

5.1. (Re)motywowanie wychowanków 
Motywowanie wychowanków do zmiany jakiego( zachowania lub wykonania 

danej czynno(ci nie nale#y do naj!atwiejszych zada". 

Motywacj% wzbudza si% na dwa sposoby: albo rozwija si% ch%) uzyskania czego" 
albo wprowadza si% bodziec awersyjny, czyli taki, który wychowanek chce unikn,), 
wi%c to albo to albo to dzia!a w motywacji. (wychowawca Micha!)

Praca w kierunku wzbudzenia w wychowanku motywacji jest trudna. Zgodnie 
z funkcjonowaniem cz!owieka to, co dzia!a i motywuje do zmiany, to ch&+ uzyska-
nia nagrody. Zmobilizowanie wychowanka do osi'gania okre(lonych celów nale#y 
pokazywa+ na prostych zachowaniach, wskazuj'c, #e w!a(ciwe post&powanie wp!y-
wa na osi'ganie korzy(ci. Potrzebne jest jednak indywidualne podej(cie do ka#de-
go z wychowanków, aby pozna+ i wprowadza+ te sposoby, które na nich dzia!aj' i s' 
skuteczne.

Wydaje mi si%, #e tu nagrodami trzeba akurat rozbudza), nie wprowadza) tego 
bod$ca awersyjnego, w ostateczno"ci. A rozbudza) trzeba takimi bod$cami, do któ-
rych oni mog, d,#y), rozwijamy. Mo#na rozwija) wizj% przed nimi, co b%dzie, je#eli 
wykona, powiedzmy, je#eli b%dzie zachowywa! si% przez miesi,c dobrze, no to co mo#e 
nast,pi) za ten czas, je#eli zachowuje si% okej przez miesi,c, to przechodzisz na inn, 
grup%, pami%taj o tym. I to te# powoduje to, #e zwi%kszy si% ich motywacja do dzia!a-
nia. Wizj% wyj"cia z zak!adu poprawczego mo#na wprowadza), i to te# jako" dzia!a. 
(wychowawca Micha!)

Praca w kierunku budowania motywacji u wychowanków wymaga du#ego za-
anga#owania i wyczucia ze strony wychowawcy. Jest to zwi'zane z umiej&tnym re-
alizowaniem okre(lonych celów w porozumieniu z wychowankiem. Warto jednak 
pami&ta+, #e najwi&cej zale#y od ch&ci i aspiracji do pozytywnej zmiany ze strony 
wychowanka.

Ja zawsze mówi%, #e to nie ode mnie najwi%cej zale#y, co on chce, to ja mu mog% 
jako" si% do!o#y) do jego pomys!ów, ale je#eli uwa#am, #e robi co" g!upiego, to si% po 
prostu z tego wycofam… I ja zawsze daj% ch!opakom tak, woln, r%k% w tym, co oni 
chc,… (wychowawca Patryk)

To si& rzadko zdarza, #e wychowanek (wiadomie chce zmieni+ swoje zachowa-
nie, #e zauwa#a cele, które chce zrealizowa+ i sam z siebie dochodzi do tej zmiany. 
Cz&sto ich motywacj' s' przyznawane nagrody.
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Tak sam z siebie jest naprawd% bardzo trudno wzbudzi) w wychowanku moty-
wacj% do dzia!ania jakiegokolwiek, bo on tak czuje, bo on chce. (wychowawca Mi-
cha!)

Nie wiem, jak to si% dzieje, #e oni czasem chc,. Niektórzy chc,, a czasem licz, co 
im si% op!aca, a co im si% nie op!aca. Na przyk!ad nie op!aca im si% siedzie) jeszcze 
4+lata tutaj, no i zaczynaj, si% stara), niektórzy na przyk!ad chc, mie) swoje prywat-
ne ciuchy, no to zaczynaj, si% stara), no niektórzy chc, wyj") na przepustk%, tutaj za-
czynaj, si% stara). (wychowawca Patryk)

Wychowawcy w motywowaniu zwracaj' szczególn' uwag& na kontakt mi&dzy 
nieletnim. Osoba pracuj'ca w zak!adzie powinna by+ autentyczna i szczerze wypo-
wiada+ si&, jak postrzega zachowanie wychowanka. Ch!opcy po czasie sp&dzonym 
w zak!adzie dojrzewaj' do pewnych decyzji. Niekiedy potrzebny jest czas, aby ch!o-
pak chcia! dostrzec ch&+ swojej zmiany i móg! zaklimatyzowa+ si& do warunków 
panuj'cych w zak!adzie. 

A jakby mi si% wydaje, #e najsilniejszym takim oddzia!ywaniem jest ten kontakt, 
tym najbardziej mo#na kogo" motywowa), bo je#eli kto" jest destrukcyjny i zachowuje 
si% jako" dramatycznie, to po prostu mówi si%, #e si% z nim nie rozmawia i jak si% ogar-
nie to wtedy mo#e i") i rozmawia). I ch!opcy cz%sto tak po prostu tak stwierdzaj,, #e 
ju# starczy, #e generalnie jest taki klimat jest w zak!adzie, #e jak ch!opcy przyje#d#aj, 
z ró#nych miejsc, to im to odpowiada. Ka#dy ma jakie" tam przeboje jak przyjedzie, 
dopóki nie zobaczy jak tutaj jest […] (wychowawca Patryk)

Czasem jest tak, #e wychowankowie, powiedzmy, potra. , przez rok zachowy-
wa) si% bardzo $le, powiedzmy $le, mo#e nie wykazywa) w ogóle oznak, #e chcia!by si% 
zmieni), a nagle stwierdza, #e: „Nie, mo#e ju# czas wyj") z tego zak!adu” i obraca si% 
o 360 stopni i próbuje. I to te# jest dobre, #e dojrzewa do tej decyzji, #e to troch% cza-
sem d!u#ej zajmuje dojrzewanie do tej decyzji, ale wreszcie dojrzewaj, niektórzy. Bo 
to wiadomo, #e niektórzy potra. , tam sp%dzi) od 14. do 21. roku #ycia, to jest 7 lat. 
No to przychodzi jako dziecko, a wychodzi ju# jako m!ody m%#czyzna. No to jest to 
naprawd% szmat czasu, #eby si% zmieni). (wychowawca Micha!)

Dokonanie zmiany wi'#e si& z zaanga#owaniem, okazaniem ch&ci i gotowo(ci 
do podejmowania konkretnych dzia!a". Zmiana mo#e dotyczy+ ka#dego obszaru, 
który wymaga poprawy, udoskonalenia. Dla nieletniego du#' przemian' w codzien-
nym funkcjonowaniu jest nauka pewnej prostej czynno(ci, np. gotowania. Zdarza 
si&, #e wychowanek nie do(wiadczy! wcze(niej takiej sytuacji, a w czasie pobytu 
w zak!adzie zaczyna si& tego uczy+. Dlatego te# zmian' mo#na nazwa+ ju# samo 
rozpocz&cie, zdecydowanie si& na podj&cie konkretnych kroków. Zmiana nast&puje 
powoli, potrzebny jest czas i zrozumienie tego, co dla wychowanka jest dobre
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Mo#emy zawsze rozmawia) o zmianach takich zadaniowych albo takich stric-
te emocjonalnych, no niewielu jest gotowych do takiej g!%bokiej zmiany emocjonal-
nej, ale to potrzeba takich lat ci%#kiej pracy, no i te# zaanga#owania tej drugiej stro-
ny. A my"l%, #e tu w!a"nie pomaga im to, #e jak maj, tak, perspektyw% przed sob,, 
#e+wiedz,, co ich spotka. (wychowawca Patryk)

Ma!o jest wychowanków, którzy sami z siebie chc' co( zmieni+. Praca w obsza-
rze motywacji powoduje, #e wychowawca mo#e odczuwa+ wiele trudno(ci, w tym 
opór ze strony wychowanków. Czasem po prostu dzieje si& tak, #e wychowanek jest 
gotowy i chce dokona+ zmian w swoim #yciu.

[…] ale mówi%, to jest trudne pytanie, jak pracowa) nad tak, motywacj,, bo cza-
sami tak po prostu si% dzieje, robi si% swoj, robot%, a ch!opcy w to wchodz, no, bo wi-
dz,, #e jest takie zaanga#owanie ze strony, no nie wiem, pracowników. (wychowaw-
ca Patryk)

S' pewne czynniki, które wzbudzaj' w wychowanku wewn&trzn' motywacj& 
do zmiany. To, co wcze(niej nie mia!o wp!ywu na zmian& wychowanka, po pewnym 
czasie mo#e przynie(+ dobre rezultaty. Na motywacj& wychowanków wp!ywa sytu-
acja rodzinno-#yciowa wychowanka, czyli (wiadomo(+, #e ch!opak ma gdzie wró-
ci+, #e kto( na niego czeka. Wychowankowie potrzebuj' akceptacji i jasnych infor-
macji zwrotnych ze strony najbli#szych osób w kwestii dokonywanych przez nich 
zmian. Je(li rodzina oczekuje przemiany ch!opca i w!a(ciwie to wyra#a, obdarza go 
wsparciem, to mo#e pozytywnie wp!yn'+ na funkcjonowanie wychowanka.

Mo#liwe, #e po jakim" czasie te czynniki, które nie dzia!a!y wcze"niej, zaczn, 
owocowa). Natomiast du#e znaczenie ma to, jak oni maj, u!o#on, sytuacj% rodzinno-
-#yciow, na zewn,trz. Jest du#y czynnik taki, czy maj, gdzie wraca), czy s, tam ak-
ceptowani i w!a"nie tacy jacy s,, czy rodzice wymagaj, te# pewnych zmian. Albo oso-
by, do których oni chc, wróci) lub w ogóle wyj"), czy te osoby te# wymagaj, pewnych 
zmian od nich. Bo je"li wymagaj, pewnych zmian, no to te# dobre. Bo wymagania te# 
nie s, z!e, je"li s, odpowiednie, no to naprawd% te# mo#e dzia!a). Je#eli rodzice s, sta-
nowczy w ró#nych rzeczach i te# oczekuj,, #e syn si% jednak jakkolwiek dostosuje b,d$ 
zmieni, to te# dzia!a po pewnym czasie. (wychowawca Micha!)

Spójne oddzia!ywania kadry wychowawczej pomagaj' nieletnim w przej(ciu 
do innej grupy, a ponadto umo#liwiaj' równie# rozpocz&cie pracy nad sob' i po-
wrotu do systemu zak!adowego. Wychowankowie potrzebuj' jasno(ci, przejrzysto-
(ci i przewidywalno(ci, oczekuj', #e b&d' zna+ perspektyw&, która ich czeka. To 
zapewni im wzgl&dne poczucie bezpiecze"stwa, zmniejszy poczucie kontroli, a za-
pewni swobod& do pracy nad sob'. Obdarowanie wsparciem i rad' w potrzebie 
równie# przybli#a wychowanków do zmian wokó! siebie. 
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[…] To, co pomaga. Na pewno takie spójne oddzia!ywania ca!ej kadry tej gru-
py… Co wi%cej… Takie w!a"nie wspólne oddzia!ywania, taka jasno"), przewidy-
walno") w tym, co si% dzieje i taka perspektywa, #e jak oni wiedz,, #e maj, tak, 
perspektyw%, #eby mieli co", do czego mog, si% stara). No i jakby… nie wiem, taka nie-
ust%pliwo") w tym, no te# wspieranie ich w ró#nych ich pomys!ach, to my"l%, #e co" ta-
kiego. (wychowawca Patryk)

6. Przywrócenie wychowanka 
do systemu wolno$ciowego lub zak"adowego

Przygotowanie do #ycia na wolno(ci zgodnie z zasadami i regu!ami #ycia spo-
!ecznego wi'#e si& z wewn&trzn' motywacj' wychowanka do zmiany. Najtrudniej-
szym zadaniem w pracy z wychowankiem, który przejawia opór w stosunku do sys-
temu zak!adowego, jest wzbudzenie motywacji wewn&trznej.

[…] Tylko tyle, co ja sam zrobi%, tak naprawd% ode mnie zale#y jedynie moje za-
anga#owanie w to, co tutaj robi%. (wychowawca Patryk)

Wa#ne jest pokazywanie, #e mo#na #y+ inaczej zgodnie z regu!ami #ycia spo-
!ecznego. Jest to ci'g!a praca nad ich ograniczeniami i pojawiaj'cymi si& trud-
no(ciami. Wychowawca stara si& u(wiadamia+ m!odego cz!owieka o korzy(ciach 
p!yn'cych z post&powania, które bardziej mu si& op!aci. W trakcie ró#nych do-
(wiadcze" wychowanek mo#e zdoby+ nowe umiej&tno(ci. Nale#y u(wiadamia+ 
m!odego cz!owieka o korzy(ciach, #e warto post&powa+ inaczej, #e to si& bardziej 
op!aca, #e w trakcie ró#nych do(wiadcze" mo#e zdoby+ nowe umiej&tno(ci. Istnie-
j' przypadki, #e wychowanek zak!ada w!asn' rodzin&, spe!nia si& zawodowo, robi 
w #yciu to, co sprawia mu przyjemno(+. Jednak zdarza si&, #e po kilku latach po po-
bycie w zak!adzie poprawczym pope!nia przest&pstwo i tra, a do zak!adu karnego. 
Dlatego te# w g!ównej mierze to od niego zale#y, czy uda mu si& co( zmieni+, osi'-
gn'+ i czy posiada do tego szczer' ch&+.

Nie ma jednego sposobu na przywrócenie wychowanka do systemu oddzia!y-
wania zak!adowego. 

Wszystkie oddzia!ywania grupy remotywacyjnej maj, za zadanie przywróci) go 
do systemu. Je#eli nie uda si% z jakiego" powodu, jest jeszcze opcja programu indywi-
dualnego. (wychowawca Micha!)

Je#eli i to nie zadzia!a, wychowanek mo#e równie# przebywa+ w tej grupie do 
uko"czenia 21. roku #ycia. Je(li jednak nie b&dzie przestrzega! regulaminu i zasad 
panuj'cych w grupie, mo#e zosta+ przewieziony do innego zak!adu poprawczego, 
który mo#liwe, #e b&dzie bardziej skuteczny ni# grupa readaptacyjna. Prawdopo-
dobnie pobyt w innym zak!adzie […] b%dzie mia! inne formy oddzia!ywania, bar-
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dziej adekwatne do wychowanka, który sprawia problemy innej natury. (wychowaw-
ca Micha!) Czasem po prostu brakuje sposobów na przywrócenie wychowanka do 
systemu, a oddzia!ywania grupy readaptacyjnej w pewnym momencie si& ko"cz'.

Czas pobytu wychowanka w grupie readaptacyjnej uzale#niony jest od stabil-
nego funkcjonowania przez d!u#szy czas. Nale#y odró#ni+ ten moment od chwilo-
wego normalnego zachowania. Wychowanek potrzebuje czasu, aby zrozumie+ cel 
przebywania w tej grupie. Aby móg! opu(ci+ grup& readaptacyjn' i przej(+ do grupy 
resocjalizacyjnej, musz' by+ spe!nione nast&puj'ce warunki: utrzymanie minimum 
oceny poprawnej przez d!u#szy okrez, przestrzeganie regulaminu zak!adu oraz za-
sad grupowych, ustalenie planu pobytu w grupie resocjalizacyjnej.

Moment opuszczenia grupy ma miejsce w trzech sytuacjach. Po pierwsze, wy-
chowanek mo#e zosta+ skierowany do innej grupy, tj. resocjalizacyjno-terapeu-
tycznej. Decyzj& o tym podejmuje kadra grupy readaptacyjnej i odbywa si& to 
w dogodnym kadrze wychowawczej terminie, przewa#nie podczas cotygodniowe-
go zebrania. Podczas rady internatu nast&puje zg!oszenie kandydata do opuszcze-
nia grupy readaptacyjnej. W porozumieniu z wychowawcami z wybranej grupy re-
socjalizacyjno-terapeutycznej podopieczny zostaje do niej przeniesiony. 

Z kolei w przypadku wychowanków oczekuj'cych na przewiezienie do inne-
go zak!adu poprawczego, pozostaj' oni na grupie readaptacyjnej do momentu przy-
jazdu konwoju policyjnego, który odpowiada za bezpieczny przewóz podopiecz-
nego do placówki. Ostatnia sytuacja odnosi si& do wychowanków, którzy wkrótce 
uko"cz' 21 rok #ycia. W ich przypadku opuszczenie zak!adu poprawczego nast&pu-
je z momentem osi'gni&cia wspomnianej granicy wiekowej.

7. Podsumowanie 
Podsumowuj'c, warto podkre(li+, #e badania odby!y si& w specy, cznej atmos-

ferze, gdy# wielu z podopiecznych traktuje omawian' grup& jako karn'. By!o to wi-
doczne podczas przebywania w(ród wychowanków, którzy wypowiadali si& g!ów-
nie negatywnie i prze(miewczo na ten temat. Jednak pomimo tych trudno(ci uda!o 
nam si& zebra+ rzetelny materia!. Szczególny w tym przypadku okaza! si& nieod-
!'czny element pracy z wychowankami tej komórki i omówiony w ramach prze-
gl'du literatury opór. Postawione cele badawcze pozwoli!y na przyjrzenie si& temu 
wyzwaniu, zw!aszcza w kontek(cie specy, ki problemów przejawianych przez nie-
letnich  oraz metodyki oddzia!ywa" resocjalizacyjnych i terapeutycznych. 

Rozumiej'c ten problem, zdo!a!y(my dostrzec, #e opór wobec zmian w warun-
kach zak!adu poprawczego mo#e wskazywa+ na przeciwstawianie si& wychowan-
ków wobec systemu resocjalizacji, stworzonego w warunkach zamkni&tych. W!a-
(ciwie sam fakt przebywania nieletniego w specy, cznej sytuacji spo!ecznej, czyli 
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izolacji, wywo!uje niech&+ i brak motywacji do zmian. Podopieczni placówek re-
socjalizacyjnych to wyj'tkowa grupa odniesienia, która posiada z!o#ony baga# do-
(wiadcze". W przypadku zak!adu o wzmo#onym nadzorze wychowawczym czy 
grup readaptacyjnych chodzi o jak najbardziej ograniczone dzia!ania do minimum 
aktywno(ci wychowanków, aby dotychczasowe miejsce, w którym przebywaj', nie 
by!o atrakcyjne i nie zatrzyma!o ich na d!u#ej. Opór stanowi reakcj& na ogranicze-
nie mo#liwo(ci uzyskania zysku, sukcesu, zdobycia autorytetu doros!ych, ponow-
nego w!'czenia si& do #ycia spo!ecznego. Instytucjonalny kontekst oporu wycho-
wanków jest szczególnie istotny, gdy nieletni s' umieszczani w placówce, powracaj' 
do niej z ucieczek lub s' wielokrotnie przenoszeni do ró#nego typu placówek. Z!o-
#one, wieloaspektowe do(wiadczenia wychowanków, skomplikowana sytuacja ro-
dzinna, alienacja, brak poczucia bezpiecze"stwa, ci'g!a zmiana miejsc pobytu, 
poczucie odrzucenia, silne uzale#nienia wywo!uj' opór i uniemo#liwiaj' wycho-
wankowi ustabilizowania aktualnej sytuacji, a tym bardziej stworzenia w!asnej wi-
zji przysz!o(ci.

Grupa readaptacyjna stanowi miejsce, które umo#liwia pozostanie nieletnie-
go w aktualnej placówce pomimo wykazywanego przez niego oporu. Mo#na stwier-
dzi+, #e tego typu forma stanowi alternatyw& i zosta!a stworzona przez kadr& w celu 
utrzymania podopiecznego w programie. Jest to szczególna i pewnego rodzaju no-
watorska praktyka, cho+ nosi ona znamiona podobie"stwa do specy, ki zak!adów 
poprawczych o wzmo#onym nadzorze wychowawczym. Inn' kwesti& stanowi fakt, 
#e tego typu grupy s' jedynie w dwóch zak!adach poprawczych w Polsce, tj. w Bia-
!ymstoku oraz w Nowem. W zwi'zku z tym zasadne wydaje si& przyjrzenie funkcjo-
nowaniu grupy readaptacyjnej równie# w Zak!adzie Poprawczym w Nowem. 

Dodatkowo grupa readaptacyjna s!u#y wychowankom oczekuj'cym na prze-
wiezienie do innej placówki, zdarza si& to jednak bardzo rzadko. Celowo(+ tej gru-
py mo#na traktowa+ jako bardzo warto(ciow', gdy# dzi&ki niej nie jest destabili-
zowana praca grup resocjalizacyjno-terapeutycznych. Dodatkowo nieletni maj' 
szans& na powrót do grupy macierzystej. Zwa#aj'c na to, #e wielu z wychowanków 
ma za sob' pobyty w innych o(rodkach wydaje si& to szczególnie istotne, aby ich #y-
ciowe drogi nie zosta!y przed!o#one wi&ksz' ilo(ci' tego typu miejsc. Jest to rów-
nie# silnie zwi'zane z w'tkiem skuteczno(ci oddzia!ywa" resocjalizacyjnych i mo#e 
stanowi+ pole do dalszych bada".

W'tek readaptacji w przypadku tej komórki odnosi si& w g!ównej mierze do 
kontekstu przywrócenia nieletniego do warunków placówki. Jednak s' tak#e sytu-
acje, gdy wychowawcy staraj' si& pracowa+ z podopiecznymi w ramach Indywidual-
nego Programu Oddzia!ywa" Terapeutycznych. Dotyczy to omówionych w ramach 
rezultatów bada" „wychowanków pozostaj'cych do 21. roku #ycia”. Wtedy g!ów-
nym celem pracy z nimi jest w!a(nie readaptacja spo!eczna. Kadra stara si& w krót-
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kim czasie przysposobi+ podopiecznego w narz&dzia, które pomog' mu w funkcjo-
nowaniu w spo!ecze"stwie.

Podsumowuj'c, jest to grupa, która w systemie instytucji  jest dla wychowan-
ków form' interwencji kryzysowej. Nale#y podkre(li+, #e pobyt podopiecznego 
w niej stanowi form& terapii w kryzysie, a nie represji. W zwi'zku z tym poprzez 
prac& kadry na neutralnym terenie dochodzi do rozwi'zania kryzysu, a wychowan-
kowie wracaj' na w!a(ciwy tor resocjalizacji.
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Rozdzia! 6

EDUKACJA W ZAK?ADZIE POPRAWCZYM W BIA?YMSTOKU

1. Wprowadzenie
W rozdziale przedstawili(my funkcjonowanie szkó!, do których ucz&szcza-

j' wychowankowie Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku. Poznanie interesuj'cego 
nas wycinka przestrzeni szkolnej, dokonali(my poprzez analiz& wewn&trznych ak-
tów prawnych oraz w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w placówce. 
Przedstawili(my informacje ogólne dotycz'ce struktury organizacyjnej szkó!, ale 
tak#e scharakteryzowali(my jej codzienno(+, w tym przebieg dnia, lekcji i przerw. 
Omówili(my wybrane czynniki procesu edukacyjnego oraz towarzysz'cy temu 
opór szkolny uczniów.

Obszar bada", jakim jest edukacja osób nieletnich, wydaje si& szczególnie inte-
resuj'cy, gdy# dotyczy m!odzie#y nieprzystosowanej spo!eczne. Tym samym zwra-
ca si& uwag& zarówno na istotny, z perspektywy rozwoju cz!owieka, okres dojrze-
wania jednostki, jak równie# jej status prawny, tj. pope!nienie czynu zabronionego 
oraz umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej. Zdaj'c sobie spraw& z uzyskanego 
przez te osoby statusu nieletnich, wydaje si&, #e mowa tym samym o jednostkach, 
które w wi&kszym, b'dH mniejszym stopniu, buntuj' si& przeciwko zinstytucjona-
lizowanej formie edukacji. Pewnym potwierdzeniem tego za!o#enia mo#e by+ fakt, 
i# m!odzie# przebywaj'ca w instytucjach resocjalizacyjnych nie posiada adekwat-
nego do wieku wykszta!cenia. Zdarzaj' si& sytuacje, w których osoby nastoletnie, 
a nawet pe!noletnie nie maj' uko"czonej szko!y podstawowej. Z dost&pnych bada" 
przeprowadzonych przez Monik& Noszczyk-Bernasiewicz oraz Macieja Bernasie-
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wicza (2012) wynika, i# tylko 6% badanych nieletnich przebywaj'cych w zak!adach 
poprawczych w Polsce, w których prowadzono badania, nie przejawia!o opóHnie" 
szkolnych.

Warto zatem zauwa#y+, #e umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej daje wy-
chowankowi niepowtarzaln' mo#liwo(+ poprawy sytuacji szkolnej. Z tej perspek-
tywy szczególnie cenne s' zaj&cia zawodowe oferowane w zak!adach poprawczych, 
gdy# przekazywane kwali, kacje s' kluczowymi dla uzyskania zawodu, a tym sa-
mym prawid!owej readaptacji spo!ecznej (Noszczyk-Bernasiewicz & Bernasiewicz, 
2012). Mówi'c o procesie resocjalizacji nale#y pami&ta+, #e umiejscowienie w pla-
cówce ma pomóc jednostce w powrocie do spo!ecze"stwa. Z tego powodu koniecz-
ne jest uwzgl&dnianie pracy nad kompetencjami, umiej&tno(ciami i postawami nie-
letnich, które pomog' im w prawid!owym funkcjonowaniu w #yciu spo!ecznym 
„na wolno(ci”.

W obliczu powy#szych argumentów, uznali(my za stosowne przyj&cie edukacji 
nieletnich jako obszaru poznania naukowego, wa#nego z perspektywy pedagogiki 
resocjalizacyjnej. Uwzgl&dniaj'c istot& tematu, jakim jest edukacja i proces kszta!-
cenia osób dotkni&tych nieprzystosowaniem spo!ecznym, za cel niniejszego roz-
dzia!u uznaje si& omówienie specy, ki edukacji szkolnej w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku.

2. Przegl!d literatury dotycz!cy edukacji w zak"adzie poprawczym 
Rozpoczynaj'c ten rozdzia!, nale#y zacz'+ od wyja(nienia samego terminu ja-

kim jest szko!a. Szko!a (!ac. schola) jest to instytucja o(wiatowo-wychowawcza, zaj-
muj'ca si& kszta!ceniem, opiek' i wychowaniem w pa"stwie, a tak#e siedziba (bu-
dynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Szko!a jest podstaw' jednostek 
dzia!aj'cych w systemie o(wiaty. 

Instytucja ta ma spe!nia+ ró#ne funkcje. Najdono(niejsz' jest kszta!cenie, czy-
li dostarczanie i opanowywanie wiedzy. Obok niej niebagateln' rol& pe!ni wymiar 
dotycz'cy socjalizacji, indywidualnego rozwoju jednostki, jaki i przygotowanie do 
zmian w spo!ecze"stwie (Mazurkiewicz, 2012).

W przypadku szkó! dedykowanych osobom nieprzystosowanym spo!ecznie 
pojawia si& dodatkowa funkcja dotycz'ca najwa#niejszego w tym przypadku ele-
mentu – resocjalizacji (Widelak, 2013). Funkcja resocjalizuj'ca szkó! przejawia si& 
przede wszystkim w korygowaniu i kompensowaniu przez nauczyciela zaburzo-
nych postaw i struktur osobowo(ci (Urban i Stanik, 2007). 

Szko!y umiejscowione przy placówkach resocjalizacyjnych, podobnie jak szko-
!y publiczne, stanowi' cz&(+ strukturaln' systemu o(wiaty, a co za tym idzie regu-
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luje je ustawa z dnia 7 wrze(nia 1991 r. o systemie o(wiaty (Dz.U.$z 2004 r. Nr$256, 
poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 3 f wymienionej ustawy minister sprawie-
dliwo(ci jest odpowiedzialny za zak!adanie oraz prowadzenie publicznych szkó! 
w zak!adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Na!o#ony na pa"stwo obo-
wi'zek organizacji edukacji w placówkach resocjalizacyjnych wynika z konstytu-
cyjnego prawa ka#dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta!cenia si& oraz 
prawa do wychowania i opieki. 

Uczniowie, którzy ucz&szczaj' do takich szkó!, to m!odzie# nieprzystosowana 
spo!ecznie, na któr' zosta! na!o#ony (rodek poprawczy lub (rodek tymczasowy w po-
staci umieszczenia w zak!adzie poprawczym. Organizacja pracy ró#ni si& od orga-
nizacji pracy w innych placówkach o(wiatowych, co jest spowodowane charakterem 
miejsca, przy jakim funkcjonuje. Minister sprawiedliwo(ci w porozumieniu z mi-
nistrem w!a(ciwym do spraw edukacji rozporz'dzeniem z dnia 26 sierpnia 2004$r. 
(Dz.U.$ Nr$ 188, poz. 1947) sprecyzowa! szczegó!ow' organizacj& roku szkolnego 
w szko!ach w zak!adach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, które uwzgl&d-
nia specy, k& pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych instytucjach. 

Do podstawowych ró#nic wzgl&dem szkó! publicznych nale#y cz&stotliwo(+ 
prowadzonych zaj&+. W placówkach resocjalizacyjnych zaj&cia dydaktyczno-wycho-
wawcze s' realizowane w ci'gu sze(ciu dni tygodnia (z wyj'tkiem dni (wi'tecznych), 
a nie pi&ciu, jak to jest powszechnie. Ponadto w szko!ach w zak!adach poprawczych 
i w schroniskach dla nieletnich nie przewiduje si& ferii szkolnych.

Znacz'c' ró#nic' jest organizacja dni wolnych. W placówkach podczas dni 
wolnych od zaj&+ dydaktyczno-wychowawczych odbywaj' si& zaj&cia wychowaw-
czo-opieku"cze. W rozporz'dzeniu akcentuje si&, i# ich organizacja ma uwzgl&d-
ni+ specy, k& pracy resocjalizacyjnej. Rozumie si& przez to w szczególno(ci pro-
wadzenie zaj&+ sportowych, turystycznych i krajoznawczych, jak równie# zaj&cia 
rozwijaj'ce zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym: czytelnicze, plastycz-
ne, teatralne, wokalno-muzyczne. Powy#szy akt prawny wymienia tak#e zaj&cia dy-
daktyczno-wyrównawcze dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. W ramach zaj&+ mog' by+ tak#e prowadzone prace porz'dkowe na terenie 
szko!y i porz'dkowo-us!ugowe w warsztatach szkolnych lub gospodarstwach po-
mocniczych lub prace spo!ecznie u#yteczne.

3. Metodologia bada(
Ten rozdzia! po(wi&cili(my omówieniu organizacji oraz przebiegu bada". Po-

stawili(my cel g!ówny oraz cele szczegó!owe. Poddali(my analizie metod& zbierania 
danych oraz form& kontaktu z osobami badanymi. Dokonali(my krótkiej charakte-
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rystyki respondentów, zachowuj'c przy tym ich anonimowo(+. Okre(lili(my spo-
sób organizacji bada" oraz analizy. 

Wed!ug A.E Maszke (2004, 44): Przedmiotem bada' okre"la) b%dziemy wszel-
kie obiekty, rzeczy oraz zjawiska i procesy, którym one podlegaj, i w odniesieniu do 
których formu!ujemy pytania badawcze. Za przedmiot bada" tego rozdzia!u przyj&-
li(my specy, k& funkcjonowania szko!y podstawowej oraz bran#owej w Zak!adzie 
Poprawczym w Bia!ymstoku. Nakre(lona we wprowadzeniu problematyka zagad-
nienia pozwoli!a na skonstruowanie celu g!ównego oraz celów szczegó!owych pod-
j&tych bada". Ch. Frankfort-Nachmias i D.$Nachmias (2001, 23) twierdz', #e:$pod-
stawowym celem nauki, w tym nauk spo!ecznych, jest dostarczenie – daj,cej si% 
zwery. kowa) – wiedzy. Wiedza pomaga wyja"ni), przewidzie) i zrozumie) interesu-
j,ce zjawiska empiryczne.

Bior'c pod uwag& powy#sze rozstrzygni&cie, za cel g!ówny uznali(my zbada-
nie i opisanie funkcjonowania szko!y podstawowej oraz bran#owej w Zak!adzie Po-
prawczym w Bia!ymstoku. 

Natomiast postawione cele szczegó!owe brzmi' nast&puj'co:
1. Poznanie struktury organizacyjnej badanej placówki.
2. Poznanie do(wiadcze" edukacyjnych nieletnich uczniów.
3. Poznanie codzienno(ci szkolnej nieletnich uczniów.
4. Analiza przejawów oporu szkolnego nieletnich uczniów.
5. Ustalenie czynników warunkuj'cych przebieg zaj&+ lekcyjnych.
6. Poznanie metod dydaktycznych w pracy edukacyjnej z nieletnimi uczniami.
7. Ustalenie (rodków motywuj'cych oraz dyscyplinuj'cych nieletnich uczniów.

W celu doboru osób do badania pos!u#yli(my si& metod' jako(ciow'. Grupa 
metod jako"ciowych ró#ni si% od pozosta!ych tym, #e opiera si% na indywidualnych 
opiniach, do"wiadczeniach i wiedzy (Kaczmarczyk, 2003, 304). Metoda kuli (nie#nej 
okaza!a si& trafn' metod' pozyskiwania kontaktu z osobami badanymi. Opiera si& 
ona na doborze respondentów w sposób nielosowy. Wspó!praca z dyrektorem za-
k!adu poprawczego umo#liwi!a rozpocz&cie bada". Otrzymali(my kontakt do wy-
znaczonych wychowawców szko!y podstawowej oraz bran#owej w celu zapoznania 
si& z placówk' i rozpocz&cia wywiadów. Po zako"czeniu ka#dego wywiadu zwraca-
li(my si& z pro(b' do respondenta o wskazanie, jego zdaniem, potencjalnej osoby, 
która równie# mog!aby wzi'+ udzia! w badaniu. Powy#sza metoda zbierania danych 
okaza!a si& skuteczna, czego potwierdzeniem jest rozdzia! dotycz'cy analizy zebra-
nego materia!u badawczego.

Ustanowili(my metod& badawcz' jako monogra, & pedagogiczn'. Technika-
mi gromadzenia informacji oraz danych, niezb&dnych do utworzenia niniejszego 
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rozdzia!u, okaza!y si&: obserwacja uczestnicz'ca oraz wywiad pog!&biony. W celu 
zebrania materia!u za konieczne uznali(my takie narz&dzia badawcze, jak: ar-
kusz obserwacji, dziennik terenowy oraz dyspozycje do wywiadu. Pozwoli!y one 
na uprzednie uporz'dkowanie tre(ci, co zapobieg!o chaotycznemu prowadzeniu 
rozmowy. Poddali(my wielokrotnej analizie tre(+ pyta" zawartych w dyspozycjach 
do wywiadu w celu pewno(ci o niepomini&ciu istotnych kwestii. Uzyskali(my zgo-
dy w postaci podpisania o(wiadczenia na nagrywanie wywiadu za pomoc' dyktafo-
nu. Zebrane dane poddali(my analizie: dokonali(my transkrypcji pog!&bionych wy-
wiadów oraz zakodowali(my je.

Wed!ug J.$Pietera (1967) problemy badawcze s' to pytania, na które szukamy 
odpowiedzi na drodze bada" naukowych. Wysuwaj'c je, zadajemy pytanie. Stara-
my si& znaleH+ odpowiedzi na postawione przez nas pytanie poprzez w!asny wysi-
!ek, nie za( przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi innego cz!owieka.

W celu sformu!owania problemu g!ównego postawili(my nast&puj'ce pytanie: 
W jaki sposób przebiega proces edukacji nieletnich w szkole w zak!adzie popraw-
czym?

Natomiast za problemy szczegó!owe uznali(my:

1. Jak badani postrzegaj' sposób organizacji procesu edukacyjnego?
2. Jakie do(wiadczenia edukacyjne posiadaj' badani uczniowie?
3. Jak wygl'da codzienno(+ szkolna badanych uczniów?
4. Jakie czynniki, z perspektywy badanych, warunkuj' przebieg zaj&+ lekcyj-

nych? 
5. Jak badani nauczyciele postrzegaj' przejawy oporu w szkole?
6. Jakie metody dydaktyczne stosuj' badani nauczyciele?
7. W jaki sposób badani nauczyciele motywuj' oraz dyscyplinuj' nieletnich 

uczniów w edukacji?

Poni#ej ukazali(my krótk' charakterystyk& osób badanych, która pos!u#y!a do-
k!adniejszemu zrozumieniu przytoczonych wypowiedzi zamieszczonych w analizie 
zgromadzonego materia!u badawczego. Warto podkre(li+, i# zachowali(my anoni-
mowo(+ respondentów, zmieniaj'c ich imiona. Charakterystyka przedstawia si& na-
st&puj'co:

 – nauczyciel Piotr – pasjonat matematyki i siatkówki z 15-letnim sta#em w$za-
k!adzie poprawczym, uko"czone studia wy#sze z matematyki, ekonomii, in-
formatyki, studia nauczycielskie z przedsi&biorczo(ci, studia podyplomowe z 
resocjalizacji w Warszawie;
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 – nauczycielka Katarzyna – pracownik w szkole oraz w bibliotece, absolwent-
ka , lologii angielskiej, uko"czy!a studia podyplomowe z zakresu resocjaliza-
cji, pracownik internatu;

 – nauczycielka Agata – ponad 19 lat pracy w szkole w zak!adzie poprawczym; 
wykszta!cenie wy#sze: zarz'dzanie w ochronie (rodowiska, , lologia angiel-
ska, pedagogika resocjalizacyjna;

 – nauczycielka Ma"gorzata – 3 lata pracy w szkole w zak!adzie poprawczym; 
wykszta!cenie wy#sze: , lologia polska, edukacja dla bezpiecze"stwa, eduka-
cja osób z autyzmem, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, pedagogi-
ka resocjalizacyjna;

 – nauczyciel Stanis"aw – 23 lata pracy w szkole w zak!adzie poprawczym; pe-
dagogiczne studium techniczne, w trakcie studiów licencjackich z pedagogi-
ki resocjalizacyjnej;

 – ucze( Maksymilian – lat 17, 9 miesi&cy przebywa! w schronisku dla nielet-
nich, w zak!adzie poprawczym od roku; 

 – ucze( Albert – lat 18, ucze" szko!y bran#owej – stolarz; przebywa w zak!a-
dzie poprawczym od 4 miesi&cy;

 – ucze( Hubert – lat 17, szko!a podstawowa; przebywa w zak!adzie popraw-
czym od 8 miesi&cy;

 – ucze( Adrian – lat 17, ucze" szko!y bran#owej; przebywa w zak!adzie po-
prawczym od 3 miesi&cy; 

 – ucze( Eryk – lat 17, ucze" szko!y bran#owej, w Zak!adzie Poprawczym 
w$Bia!ymstoku od 3 miesi&cy.

4. Analiza zgromadzonego materia"u badawczego
W tym rozdziale skupili(my si& na przedstawieniu efektów przeprowadzo-

nych bada". Na wst&pie omówili(my struktur& organizacyjn' szko!y podstawo-
wej oraz bran#owej zak!adu. Nast&pnie opisali(my schemat codzienno(ci w szkole, 
aktywno(+ uczniów na lekcji, ich zachowania z perspektywy nauczycieli oraz sa-
mych uczniów. Podj&li(my temat dotycz'cy uwarunkowa" procesu nauczania oraz 
metodyki pracy z nieletnim uczniem, w tym przedstawili(my (rodki motywuj'ce 
oraz dyscyplinuj'ce nieletnich przez nauczycieli zak!adu. Zwrócili(my uwag& tak-
#e na wyst&puj'cy opór edukacyjny ze strony wychowanków oraz na czynniki go 
warunkuj'ce. W cz&(ci ko"cowej omówili(my nadzór nad procesem edukacji nie-
letnich. 
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4.1. Organizacja szkó" i warsztatów szkolnych

W tej cz&(ci pracy omówili(my organizacj& i sposób funkcjonowania szkó! 
dzia!aj'cych przy Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. Z aktów wewn&trznych 
tej placówki wynika, i# szko!y te funkcjonuj' w oparciu o arkusz organizacji pracy 
zak!adu, na podstawie którego tworzony jest plan pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i opieku"czej szko!y i warsztatów szkolnych oraz szkolny rozk!ad zaj&+. Orga-
nizacje i funkcjonowanie szkó! i warsztatów szkolnych okre(laj' statuty szkó! i re-
gulamin warsztatów szkolnych. W tych aktach prawa wewn&trznego umieszczone 
s' równie# prawa i obowi'zki uczniów.

4.1.1. Struktura organizacyjna szko"y

W Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku funkcjonuje Szko"a Podstawowa 
Nr#41, która przyucza nieletnich do pracy w zawodzie stolarz oraz Bran&owa Szko-
"a I Stopnia Nr 13, która prowadzi kszta!cenie zawodowe w kierunkach:

 – stolarz,
 – monter zabudowy i robót wyko"czeniowych w budownictwie.

Wy#ej wymienione przyuczenie do pracy w zawodzie oraz kszta!cenie zawodo-
we zapewnia wychowankom umiej&tno(+ wykonywania prac, które wchodz' w za-
kres danego zawodu. Uczniowie ucz' si& obs!ugi maszyn, sprz&tu oraz narz&dzi, po-
znaj' zasady normowania czasu pracy oraz przestrzegania tych norm. Podopieczni 
dowiaduj' si&, jak dobiera+ materia!y oraz poznaj' zasady bezpiecze"stwa i higie-
ny pracy w zawodzie.

Warsztaty szkolne w zak!adzie poprawczym stanowi' istotny element realizacji 
programu nauczania. S' te# integraln' cz&(ci' szko!y. Ich zadaniem jest praktyczna 
nauka zawodu, która pozwala wychowankom zdoby+ nowe umiej&tno(ci oraz u!a-
twi znalezienie pracy po opuszczeniu placówki. 

Lekcje w szkole bran#owej s' wpisane w plan ucznia jako warsztaty. Wymiar za-
j&+ wynosi 15 godzin tygodniowo. Lekcje odbywaj' si& równie# w soboty ze wzgl&-
du na czas trwania nauki w tej szkole, który wynosi 2 lata. Wymaga to zwi&kszonej 
ilo(ci godzin w tygodniu, aby opanowa+ materia! i zda+ egzaminy zawodowe. 

W ci,gu dnia, to jest 3,5 godziny albo 4 to w zale#no"ci jak oni przychodz,, bo 
mamy zmiany […] jak maj, ranki to maj, 4, a jak na popo!udnie to maj, 3,5 […] 
Maj, 15 godzin w ci,gu tygodnia. (nauczyciel Stanis!aw)

Edukacja ta prowadzona jest w (cis!ej wspó!pracy z nauczycielami zawodu. Po-
ni#sze zdj&cie przedstawia przyk!adowe efekty pracy wychowanków we wspó!pra-
cy z prowadz'cymi.
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Biurko wykonane przez uczniów szkoły branżowej w roku 2021

Fot. Natalia Markowska, 2021

Cz&(+ wykonywanych mebli przez uczniów jest u#ytkowana na rzecz grup re-
socjalizacyjnych. Praca warsztatowa zawiera w sobie tak#e elementy wolontariatu. 
Niektóre meble wykonane przez uczniów s' przekazywane do innych szkó! otwar-
tych, które zg!aszaj' zapotrzebowanie:

No ja robi!em dla wolontariuszy tam dla wolontariatu, podzi%kowanie dosta!em. 
Fajne pó$niej takie uczucie, nie. (ucze" Albert)

4.1.2. Nauczanie indywidualne

W szkole jest równie# realizowane indywidualne nauczanie, które jest skiero-
wane do uczniów przejawiaj'cych szczególne trudno(ci w funkcjonowaniu w prze-
strzeni klasy szkolnej, tj. niskie oceny, negatywna postawa podczas zaj&+, problemy 
zdrowotne. Procedur& obj&cia danego ucznia indywidualnym nauczaniem wszczy-
na si& na podstawie decyzji dyrektora szko!y. W dalszej kolejno(ci zespó! sk!adaj'cy 
si& z psychologa i pedagoga sporz'dza opini&, która jest przekazywana do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, która wystawia ostateczn' decyzj&:

[…] my obserwujemy i omawiaj,c np. wychowanka na radach, stwierdzamy, 
#e+on $le w tym zespole klasowym funkcjonuje […] najcz%"ciej ma s!abe oceny albo 
zaburza [lekcj&], mo#e w szpitalu jest i potem wraca ze szpitala, jakie" mo#e mie) pro-
blemy zdrowotne, to bardzo ró#ne s, przypadki […] (Nauczycielka Agata)

4.1.3. Grupa „A”

Grupa A jest pioniersk' koncepcj' powsta!' w Zak!adzie Poprawczym w Bia-
!ymstoku. Inspiracj' do autorskiego pomys!u by!a pewna luka prawna, która bez-
po(rednio wp!ywa!a na sytuacj& wychowanków. W wyniku pewnych nie(cis!o(ci 
prawnych dosz!o do sytuacji, w której wychowankowie zak!adów poprawczych 
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mieli obowi'zek ucz&szczania do szkó! nawet po uko"czeniu 18 roku #ycia. Sy-
tuacja ta jest stanem sprzecznym z obowi'zuj'cym ustawodawstwem, które obli-
guje do podejmowania nauki szkolnej jedynie do czasu uzyskania pe!noletno(ci. 
Wówczas obowi'zek ten przestaje by+ obligatoryjny. W wyniku stworzenia osob-
nej grupy na terenie Zak!adu Poprawczego, do której mog' ucz&szcza+ absolwenci, 
jak i jednostki pe!noletnie nieokazuj'ce ch&ci edukacji, uwzgl&dnione s' nie tylko 
indywidulane decyzje uczniów, ale zapewnione zostaj' równie# podstawowe pra-
wa jednostki. Pomys! ten okaza! si& by+ szczególnie dobr' praktyk' dla osób, które 
mia!y d!ug' przerw& w edukacji.

Omawiana grupa jest to grupa resocjalizacyjna sk!adaj'ca si& z nieletnich, któ-
rzy s' absolwentami szko!y b'dH zrezygnowali z edukacji w momencie osi'gni&cia 
pe!noletno(ci. Wychowankowie ci sami decyduj' o do!'czeniu do niej:

[…] ko'czy si% osiemna"cie lat i mo#na i") na grup% A […] ale czy warto tak, jak 
ju# si% tu siedzi? (ucze" Hubert)

Grupa ta dzia!a jedynie w godzinach szkolnych, czyli w czasie, w którym ucz'-
ca si& m!odzie# przebywa w szko!ach. Oznacza to, #e wychowankowie przebywa-
j' w niej przez sze(+ dni w tygodniu od poniedzia!ku do soboty w godzinach za-
j&+ szkolnych 8.00 – 14:30.W tym czasie realizowany jest stworzony dla tej grupy 
program. Uwzgl&dnia on takie dzia!ania jak realizacj& , lmoteki oraz zaj&+ organi-
zowanych przez wychowawc&. Przewiduje równie# czas na aktywno(ci w!asne wy-
chowanków. Ponadto wychowankowie maj' mo#liwo(+ korzystania ze (wietlic, bi-
blioteki, z si!owni internatu, ze sto!u pingpongowego, sali gimnastycznej ale tak#e 
kontaktu z zespo!em diagnostycznym (biofeedback oraz zaj&cia relaksacyjne).

Jednocze(nie dok!ada si& stara", aby grupa nie wydawa!a si& zbyt atrakcyjna, 
gdy# mog!oby to spowodowa+ zmniejszenie motywacji do ucz&szczania do szko!y, 
która w(ród badanej m!odzie#y jest postrzegana negatywnie. Z tego powodu wy-
chowankowie grupy nie maj' mo#liwo(ci uczestnictwa w imprezach szkolnych.

4.2. Codzienno$+ szkolna nieletnich uczniów

Codzienno(+ dnia w szkole przebiega wed!ug okre(lonego schematu. Ponad-
to przedstawili(my charakterystyczne elementy typowego dnia, w tym m.in. prze-
rwy, prace internatowe czy sposób przygotowania si& uczniów do zaj&+ lekcyjnych.

4.2.1. Procedura cyklicznych apeli 

Rzeczywisto(+ szkolna nieletnich uczniów jest (ci(le zorganizowana. Ka#dy 
dzie" przebiega wed!ug okre(lonego schematu. Pewnym sta!ym elementem s' or-
ganizowane apele. Odbywaj' si& one dwukrotnie w ci'gu dnia, na g!ównym holu 
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szkolnym. Zgodnie z regulaminem w tym czasie zebrana m!odzie# jest przekazywa-
na do innych dzia!ów.

Pierwszy z nich, rozpoczynaj'cy dzie" szkolny, odbywa si& o godzinie 7:50 
i trwa do 8:00. Uczestnicz' w nim uczniowie szko!y podstawowej i bran#owej. Po 
zako"czeniu zebrane osoby rozchodz' si&. M!odzie# ma mo#liwo(+ skorzystania 
z przerwy na papierosa, po czym udaje si& do klas:

Jak do podstawówki, to schodzimy na apel przed 8, jest zbiórka, no i co, przelicza-
j, nas, sprawdzaj,, czy ka#dy zszed!, no i w sumie tyle, potem idziemy na szybkiego 
fajka i na lekcje. (ucze" Maksymilian)

Natomiast m!odzie# zaczynaj'ca dzie" od zaj&+ warsztatowych udaje si& 
z nauczycielami zawodu do szko!y bran#owej jeszcze przed apelem. Odbierana jest 
przez nauczyciela o godzinie 7:30. Zaj&cia warsztatowe odbywaj' si& bowiem w in-
nym budynku. W drodze na zaj&cia praktyczne uczniowie korzystaj' z mo#liwo(ci 
zapalenie papierosa. W tym celu zatrzymuj' si& w wyznaczonym do tego miejscu. 

Ostatni apel ma miejsce po zako"czonych lekcjach. Z regulaminu szko!y wy-
nika, i# odbywa si& on w godzinach 14.25–14.30. Apel ten s!u#y odnotowaniu sta-
nu grupy oraz kontroli ucz&szczania uczniów na zaj&cia oraz wyg!oszeniu og!osze":

Ogólnie apel jest o 14:20, yyy…, jak kto" jeszcze ma godzin%, no to po apelu zo-
staje, co nie i potem puszcza ich nauczyciel na gór%, no i wychowawca przychodzi 
i na grup%, no. (ucze" Hubert)

W placówce funkcjonuje ksi&ga apelów. S!u#y ona do zapisywania stanu gru-
py, pomaga w monitorowaniu aktywno(ci wychowanków oraz u!atwia pozyskiwa-
nie informacji przez pedagogów:

No i w!a"nie na tych apelach u#ywamy ksi%gi apelów. Zapisujemy tam ilo") wy-
chowanków i po nocce na przyk!ad rano, przed lekcjami, ten stan musi si% zgadza). 
Musimy to sprawdza), bo kto" mo#e poszed! do piel%gniarza, pojecha! na badania, do 
szpitala czy co" to wtedy dana osoba, pod której by! opiek, ten wychowanek, to ona 
wpisuje t, adnotacj% do ksi%gi i wtedy wszystko wiemy. Nie musimy si% zastanawia), 
szuka). (nauczycielka Katarzyna)

Na zako"czenie apelu zostaj' wyg!oszone przez dyrektora og!oszenia, któ-
re znajduj' si& w ksi&dze. Zalicza si& do nich przekazywanie wa#nych spraw bie-
#'cych, korespondencji adresowanej do wychowanków, pochwa!, nagród, a tak#e 
upomnie" czy nagan s!ownych.

4.2.2. Przebieg lekcji oraz aktywno$+ edukacyjna nieletnich uczniów

Istotnym elementem procesu kszta!cenia jest aktywno(+ uczniów w trakcie za-
j&+ lekcyjnych. Zaanga#owanie wychowanków w zadania oraz wykonywanie po-
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lece" nauczyciela wskazuje na prawid!owe wype!nianie przez nich obowi'zków 
szkolnych. W przestrzeni szko!y s' uczniowie, którzy podejmuj' próby aktywnego 
uczestnictwa na zaj&ciach:

[…] s, ch!opacy, którzy naprawd% s, "wietni i wtedy ten poziom mo#e by) na-
prawd% porównywalny z otwart, szko!, i te testy, tak jak ja mam np. niektóre s, bar-
dzo trudne i oni sobie radzili i np. konkurowali o czwórki, pi,tki […] (nauczycielka 
Agata)

Zwraca si& uwag&, i# uczniowie, którzy aktywnie anga#uj' si& w przebieg lekcji, 
s' w stanie zaliczy+ omawiany obszar tematyczny, bez konieczno(ci indywidualne-
go przygotowywania si& do zaj&+:

[…] ja tam pisz% i ogólnie zaliczam szko!%, 4.0 "redni, mam […] bo nie strac% 
a zyskam […] Wole sobie pouczy) si%. […] W sumie nawet nie musz% si% uczy) po pro-
stu robi% na bie#,co […] to co na lekcji zapami%tam. (ucze" Albert)

Ch&+ aktywnego uczestnictwa na zaj&ciach szkolnych mo#e wynika+ tak#e 
z odczuwania przez wychowanka potrzeby uzyskania okre(lonego wykszta!cenia. 
Dotyczy to nieletnich, którzy cechuj' si& my(leniem perspektywicznym. Tym sa-
mym zwracaj' uwag&, i# w pewnym momencie swojego #ycia opuszcz' zak!ad po-
prawczy i b&d' zobowi'zani do podj&cia si& zatrudnienia: 

Nie chce mi si%, ale chodz%, bo mam motywacj%, #eby zda), #eby mie) kurwa ja-
kie" te w papierach, te wykszta!cenie zawodowe, a nie jakie" byle jakie. (ucze" Albert)

W(ród nieletnich, podobnie jak w szkole publicznej, s' uczniowie, którzy maj' 
niewielkie aspiracje edukacyjne. Ich motywacja jest ukierunkowana na uko"cze-
nie szko!y. W wyniku tego wychowankowie anga#uj' si& w przebieg zaj&+ w takim 
stopniu, aby móc zaliczy+ dany przedmiot, nie zwracaj'c uwagi na ko"cowe oceny:

[…] si% staram faktycznie, no i chodz% na te lekcj%, tam wystarczy siedzie) […] si% 
zachowujesz, co nie i co" tam rzucisz okiem czasem do tego zeszytu, na te dwójki pi-
szesz i zdasz t% szko!%. (ucze" Hubert)

4.2.3. Przygotowywanie si' uczniów do zaj'+ lekcyjnych

Aktywno(+ edukacyjna uczniów to tak#e ich samodzielne przygotowywanie si& 
do zaj&+ lekcyjnych. W przypadku szko!y przy zak!adzie poprawczym zwraca si& 
uwag&, #e nieletni najcz&(ciej nie przygotowuj' si& na bie#'co do nast&pnych zaj&+:

[…] do samych zaj%) to si% nie przygotowuj, tak #eby wyprzedzaj,co, to na pew-
no tego nie robi,. (nauczycielka Agata)
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Biern' postaw& w stosunku do dzia!a" maj'cych s!u#y+ przygotowaniu si& 
na zbli#aj'ce si& zaj&cia szkolne wskazuje równie# ucze". Na pytanie o przygotowy-
wanie si& odpowiada:

Tutaj to raczej ja ani razu nie zajrza!em w podr%cznik, ani nic, jak przychodz% 
na grup%. (ucze" Eryk)

Natomiast przygotowanie ucznia do zaj&+ jest szczególnie widoczne podczas 
lekcji podsumowuj'cych omawiany obszar oraz zapowiadaj'cych sprawdzian. 
Wskazuje si&, i# uczniowie, którzy wykazywali si& wysokim poziomem aktywno-
(ci na lekcji, maj' mo#liwo(+ uzyskania zagadnie" z konkretnego dzia!u, a których 
znajomo(+ b&dzie wymagana podczas sprawdzianu:

A jak si% przygotowuj, do sprawdzianów i je#eli byli aktywni na lekcjach, to do-
staj, takie zagadnienia i je#eli je przejrz, tak sobie bardzo pobie#nie albo tylko byli 
aktywni na zaj%ciach, no to s, w stanie my"l% w wi%kszo"ci napisa) na dwójk%, ten 
sprawdzian […] Natomiast, je#eli chce dosta) wy#sz, ocen%, to ju# na pewno musi si% 
nauczy) […]. (nauczycielka Agata)

4.2.4. Prace internatowe

Innym obszarem aktywno(ci edukacyjnej uczniów s' prace internatowe, któ-
re przyjmuj' rol& prac domowych w szkole otwartej. W omawianej szkole prace in-
ternatowe s' odrabiane w grupach resocjalizacyjnych. Uczniowie maj' mo#liwo(+ 
skorzystania z pomocy wychowawcy, w sytuacji gdy maj' trudno(+ z wykonaniem 
konkretnego polecenia. Prace internatowe s' sprawdzane w trakcie zaj&+ lekcyjnych 
przez nauczyciela przedmiotu:

[…] ja pytam go z tej pracy domowej, no to umie mi powiedzie), czyli kto" za nie-
go nie zrobi!, bo nawet jak wykonuje jakie" zadania, powiedzmy z angielskiego, któ-
ry mu sprawia trudno") i wychowawca mu pomaga w rozwi,zywaniu tych zada', to 
i tak on potem jest w stanie mi powiedzie), co np. wychowawca mi pomóg!, to w!a"nie 
fajne jest, bo oni s, tacy uczciwi w tym. (nauczycielka Agata)

Zwraca si& jednocze(nie uwag&, i# prace te nie s' zadawane regularnie, gdy# 
nieletni uczniowie cz&sto niech&tnie anga#uj' si& w zadania edukacyjne po zaj&-
ciach szkolnych. Tym samym systematyczne zlecanie prac internatowych mo#e po-
wodowa+ konieczno(+ wystawiania ocen niedostatecznych, co w kontek(cie nielet-
nich uczniów mo#e warunkowa+ ich dalsz' aktywno(+ na zaj&ciach lekcyjnych:

Zadaj%, aczkolwiek niewiele, np. w tym roku zada!am, np. w semestrze drugim 
dla drugiej klasy chyba cztery razy, z czego tylko raz odrobili, czyli ka#dy ma po trzy 
jedynki i jedn, jak," tam wiesz dwójk%, trójk%. (nauczycielka Ma!gorzata)
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Niech&+ do prac poza szkolnych potwierdza równie# nast&puj'ca wypowiedH 
wychowanka: 

Ja pracy domowej, odk,d tu jestem w ogóle jeszcze nie mia!em […] Nie [zada-
wali], na bie#,co wszystko robimy, nie. Staramy si%, bo nauczyciele wiedz,, #e tak czy 
inaczej oni zadadz,, a tu b%dzie tak, #e na grupie [internatowej] nikt nie pami%ta, 
nie, #eby odrobi) lekcje i pó$niej, bo co" tam, bo wychowawcy, zawsze jakie", wiesz co, 
wymówka zawsze jest jaka", nie, no, dlatego nie ma tu odrabianek, ale je#eli komu" 
zale#y na szkole, to odrabia te lekcje, nie, czy prosi co" wychowawczyni% o ocen% do-
datkow,, nie. (ucze" Eryk)

Prace internatowe, oprócz wykonania wskazanego zadania z podr&cznika czy 
napisania rozprawki, to tak#e projekty, które mog' przyj'+ form& przygotowania 
plakatu na du#ym bloku technicznym z wycinanek oraz prezentacji multimedialnej:

[…] w tym roku to daje projekty do internatu, oni w wolnym czasie, w interna-
cie przygotowuj, i wtedy, kiedy s, gotowi, to ja przychodz% do internatu, oni mi poka-
zuj, swoj, prac%, sprawdzam na komputerach tam na górze, no i oceniam. (nauczy-
cielka Agata)

Projekty mog' dotyczy+ ró#nych obszarów #ycia uczniów, w zale#no(ci od 
omawianego tematu na zaj&ciach lekcyjnych, np. prezentacja ulubionego sportu 
w j&zyku angielskim lub napisanie listu motywacyjnego oraz CV:

Na przyk!ad ja robi!em projekt ostatnio o sporcie […] na przyk!ad robi!em CV, 
robi!em listy motywacyjne. (ucze" Albert)

W poprzednich latach tego typu projekty by!y tak#e realizowane w trakcie 
godzin lekcyjnych. Jednak#e z do(wiadcze" nauczycieli wynika, i# cz&sto nieletni 
uczniowie, maj'c mo#liwo(+ skorzystania z Internetu w pracowni komputerowej, 
anga#owali si& w zlecony projekt w stopniu minimalnym, tak aby otrzyma+ ocen& 
dopuszczaj'c':

[…] potem te# si% zacz%!y robi) takie wiesz ró#ne rzeczy, #e oni np. maj,c dost%p 
do Internetu, to woleli powiedzmy zrobi) na sam, dopuszczaj,c,, ten projekt byleby 
szybko si% go pozby), no i czy np. w tym czasie on sobie mo#e youtube poogl,da), ja-
kie" tam ciekawe . lmiki albo poczyta). (nauczycielka Agata)

4.2.5. Przerwy mi'dzylekcyjne

Zgodnie z ustalonym z rozk!adem dnia pomi&dzy lekcjami jest czas na prze-
rwy. Jest to czas, który jest przeznaczony dla uczniów na odpoczynek. Na podstawie 
przeprowadzonych obserwacji mo#na stwierdzi+, #e m!odzie# w badanej placów-
ce po(wi&ca go na ró#ne czynno(ci, w tym konsumpcje posi!ku. M!odzie# spo#ywa 
przede wszystkim kanapki, które sami sobie przygotowuj' przed zaj&ciami szkol-
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nymi. Zauwa#alna jest równie# tendencja do dzielenia si& jedzeniem. Zdarza si& to 
w przypadku, gdy który( z uczniów nie zd'#y! przygotowa+ jedzenia, bo np. zaspa! 
czy przygotowa! sobie zbyt ma!' ilo(+. 

W trakcie przerw wychowankowie mog' s!ucha+ muzyki, która jest puszcza-
na przez szkolny radiow&ze!. Inn' czynno(ci' jest prowadzenie rozmów z innymi 
uczniami lub wychowawcami.

Chocia# powy#szemu podzia!owi przypisuje si& znacz'c' wag&, to zanika on 
podczas innych czynno(ci wykonywanych na korytarzu szkolnym. Jedn' z nich jest 
gra w tenisa sto!owego. W trakcie przerw wychowankowie mog' ponadto s!ucha+ 
muzyki, która jest puszczana przez g!o(niki. Inn' czynno(ci' jest prowadzenie roz-
mów z innymi uczniami lub wychowawcami:

No, no to wiesz, gramy w ping ponga albo se porozmawiamy nie, z innymi wycho-
wankami. Ale zazwyczaj siedzimy, nie i nic nie robimy. (ucze" Adrian)

Uczniowie maj' wyznaczone przerwy, na których mog' wyj(+ na zewn'trz, 
w okre(lone miejsce, tzw. „palarni&” i zapali+ papierosa pod opiek' nauczyciela. 
Stra#nik przekazuje zapalniczk& nauczycielowi, na zewn'trz pedagog udost&pnia j' 
wychowankom i po sko"czonej przerwie oddaje stra#nikowi:

Nie ka#dy ma papierosa, zawsze s, wielkie poszukiwania kto ma i gdzie. Papiero-
sy s, przekazywane, wymuszane. To te# zale#y od tego, kto mia! tzw. przyp!yw i inni 
to wykorzystuj,, to znaczy, je"li na przyk!ad dosta! od kogo" z zewn,trz. Ci, którzy le-
piej ze sob, #yj,, to si% dziel, jednym na trzech na przyk!ad. (nauczycielka Katarzy-
na)

Oprócz samej nikotyny du#e znaczenie ma ca!y przebieg przerw i towarzysz'-
ce temu rozmowy:

Przerwy takie no, na pewno wymiana informacji mi%dzy sob,, czy kto" komu" 
podpad!, jest to takie te# odreagowanie dla nich, chwila spokoju. Ale jak nie mog, 
znale$) tego papierosa wcze"niej, to jest nerw, straszny nerw, wtedy wida) jacy nerwo-
wi s,. (nauczycielka Katarzyna)

4.3. Organizacja i przebieg lekcji

W tej cz&(ci pracy przedstawili(my specy, k& prowadzonych zaj&+, w tym sto-
sowane metody pracy, motywacji i dyscyplinowania. Warto w tym miejscu zauwa-
#y+, #e szko!y w zak!adach poprawczych ró#ni' si& od szkó! publicznych. Wynika 
to nie tylko ze wzgl&du na osoby do niej ucz&szczaj'ce, ale tak#e z powodu ma!ej 
liczebno(ci uczniów. Wp!ywa to na stosowane metody. Klasy licz' zwykle od 2 do 
6 $osób, co daje mo#liwo(+ wi&kszej kontroli wychowanków pod wzgl&dem zacho-
wania, jak i przyswajania przez nich wiedzy. 
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4.3.1. Metodyka pracy nauczyciela z nieletnim uczniem

Metodyk& pracy nauczyciela mo#na zde, niowa+ jako okre(lony sposób zarz'-
dzania procesem edukacyjnym przy wykorzystaniu zró#nicowanych metod naucza-
nia. Wed!ug W.$Okonia (2003, 246) metody nauczania to wypróbowany i systema-
tycznie stosowany uk!ad czynno"ci nauczycieli i uczniów, realizowanych "wiadomie 
w celu spowodowania za!o#onych zmian w osobowo"ci uczniów. 

Wskazuje si&, i# odpowiednie zaprojektowanie zaj&+ lekcyjnych wymaga stwo-
rzenia planu dydaktycznego zgodnego z podstaw' programow', traktowanego jako 
narz&dzie organizacji w!asnej pracy edukacyjnej:

No, mi pomaga du#o dobrze przygotowany plan na ca!y rok, czyli to, co na mnie 
jako nauczyciela wymusza podstawa programowa, gdzie mam segregowane na kon-
kretny czas, np. dzia!y rozpisane na poszczególne tematy, na umiej%tno"ci, które oni 
musz, zdoby) i mam tak rozdzielone w planie, #e na umiej%tno"ci podstawowe, te 
podstawowe s, mniej wi%cej do trójki, i wy#sze. (nauczycielka Agata)

W struktur& planu dydaktycznego wchodz' tak#e okre(lone narz&dzia dydak-
tyczne. Zwraca si& uwag&, i# zastosowanie kart pracy sprzyja aktywizacji wycho-
wanków nieprzystosowanych spo!ecznie:

Moje przygotowanie do zaj%) polega na tym, #e tak jakby wykorzystuj% swoj, 
baz% ró#nych kart pracy. Oni te# lubi, karty pracy, )wiczenia. (nauczycielka Ma!go-
rzata)

Istotnym elementem pracy dydaktycznej z nieletnim uczniem jest planowa-
nie przebiegu zaj&+. Wychowankowie musz' by+ (wiadomi poruszanej problema-
tyki na zaj&ciach. Tym samym ka#da czynno(+ podejmowana przez nauczycie-
la, w ramach poruszanego tematu musi by+ zaplanowana, co b&dzie wskazywa!o 
na zorganizowany charakter prowadzonych zaj&+ lekcyjnych:

Oni bardzo lubi,, jak jest pouk!adane wszystko, czyli ja nie mog% zacz,) jako" 
ekstrawagancko lekcji […] oni nie lubi% nieprzewidywalno"ci. (nauczycielka Ma!-
gorzata)

Wyzwaniem dydaktycznym w kontek(cie pracy pedagogicznej z nieletnim 
uczniem jest odpowiednie wprowadzenie wychowanka w temat lekcji. Jest to istot-
ne, gdy# prawid!owe prowadzenie pocz'tkowej fazy lekcji mo#e warunkowa+ póH-
niejsz' aktywno(+ ucznia na zaj&ciach. Metod' pracy nauczyciela, w kontek(cie 
umiejscowienia nieletnich uczniów w obszar poruszanej problematyki, jest odpo-
wiednie i dost&pne wprowadzenie do tematu. W ten sposób wychowankowie s' 
(wiadomi, w jakim obszarze b&d' prowadzone zaj&cia:
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Na pewno mi te# u!atwia wprowadzenie. Przychodz% na lekcj%, to mówi%, jaki 
mamy temat, oni wiedz, ju# jaki dzia! i mamy temat i powiemy sobie o tym, o tym, 
o tym, o tamtym. (nauczycielka Agata)

Dotyczy to równie# pracy nauczyciela zawodu. Zwraca si& uwag&, i# zadania 
zlecane uczniom w trakcie zaj&+ warsztatowych powinny by+ przemy(lane oraz za-
planowane. Zorganizowany charakter prowadzonej lekcji u!atwia nauczycielowi 
utrzymanie zainteresowania uczniów nad wykonywaniem kolejnych zada" prak-
tycznych:

Zaj%cia s, realizowane wed!ug scenariusza w dzienniku, piszemy temat na ta-
blicy, omawiamy pokrótce co i pó$niej po omówieniu tematu przechodzimy do pracy, 
która jest faktycznie robiona […] gdyby" przyszed! tutaj bez planowania […]. By" szu-
ka! i szuka!, co by tutaj robi), oni by zacz%li si% nudzi), rozprasza), wychodzi). (na-
uczyciel Stanis!aw)

Metod' wzmacniaj'c' efekt poczucia przez ucznia zrozumienia poruszanej 
problematyki jest pogadanka wst&pna, która przyjmuje form& wspólnego omówie-
nia tematu zaj&+, odwo!uj'c si& cz&sto do do(wiadcze" #yciowych uczniów. Cz. Ku-
pisiewicz (2012, 137) zwraca uwag&, i# pogadanka jako metoda dydaktyczna pole-
ga na rozmowie nauczyciela z uczniami, przy czym nauczyciel jest w tej rozmowie 
osob, kieruj,c, […] stawia uczniom pytania, na które oni z kolei udzielaj, odpo-
wiedzi. Dzi&ki takiemu zabiegowi m!odzie# dostrzega, i# poruszana problematyka 
nie jest abstrakcyjna, odnosi si& do rzeczywisto(ci spo!ecznej, w której funkcjonu-
j'. Omawiana metoda kszta!tuje równie# odpowiedni' atmosfer& w trakcie lekcji, 
dzi&ki której uczniowie s' w stanie aktywnie uczestniczy+ ju# w pocz'tkowej fazie 
zaj&+ szkolnych:

Zaczynam od tego, #e tak mówi% im: no to dzisiaj b%dziemy np. rozmawia) o li-
teraturze "redniowiecznej […]. Pytam ich na pocz,tku, np. je#eli to jest temat: "mier) 
w "redniowieczu, np. czym dla was jest "mier). No i zaczynaj, mówi). (nauczyciel-
ka Ma!gorzata)

Dotyczy to zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i (cis!ych:

Staram si% w trakcie lekcji, je#eli np. jest to biologia i rozmawiamy o uk!adzie 
oddechowym, no to wszystkie poboczne, takie zwi,zane z chorobami zwi,zanymi 
z uk!adem oddechowym, kto" opowiada o tym, jak w rodzinie kto" chorowa! […], 
uaktywniaj, si%. (nauczycielka Agata)

Pogadanka wst&pna s!u#y sprawdzeniu stanu wiedzy uczniów oraz kszta!towa-
niu umiej&tno(ci przedstawiania w!asnego punktu widzenia na dany temat:
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[…] ale te# bardzo ch%tnie rozmawiam z nimi o tym, jak oni to widz,, jakie maj, 
do"wiadczenia, jak, maj, wiedz% i czasami jest naprawd% zaskakuj,co. (nauczyciel-
ka Agata)

Inn' metod' nauczania stosowan' w kontek(cie umiej&tnego wprowadzenia 
nieletniego ucznia w omawian' problematyk& jest burza mózgów. Jest to forma dys-
kusji dydaktycznej umo#liwiaj'ca zdynamizowanie postawy uczniów poprzez ak-
tywn' wymian& my(li z nauczycielem. Taka postawa skutkuje zminimalizowaniem 
niech&ci uczestników lekcji w jej dalszej fazie:

[…] w zasadzie na pocz,tku zaczynam od burzy mózgów i od razu odnosz% si% 
do ich do"wiadczenia. Staram si% z!apa) jak," ni), #eby oni si% zainteresowali, bo po-
tem jak dam im „Rozmow% Polikarpa ze "mierci,” to jest dramat, bo to jest tekst, któ-
rego oni po prostu nie rozumiej,. (nauczycielka Ma!gorzata)

W dalszym etapie zaj&+ wyzwanie stanowi podtrzymanie zaanga#owania nie-
letnich uczniów wypracowanego na pocz'tku lekcji. Metod' utrzymania pracowito-
(ci wychowanków jest aktywne uczestnictwo nauczyciela w trakcie zaj&+. Przejawia 
si& to tym, i# dydaktyk wspó!uczestniczy w wykonywaniu rozmaitych czynno(ci:

[…] dobrze, ustalili"my, #e "mier) to i to, no i zapisujemy, #e np. "mier) w "re-
dniowieczu i pisz% na tablicy a oni przepisuj, do zeszytu, dyktowanie nie zdaje egza-
minu, musi by) napisane […] oni wtedy tak jakby du#o wi%cej zapami%tuj,. (nauczy-
cielka Ma!gorzata)

Wspólne wykonywanie zaleconych zada" jest szczególnie widoczne na zaj&-
ciach z j&zyka polskiego. Przejawia si& to podczas pracy nad lektur' szkoln'. Czy-
tanie oraz omawianie utworów literackich oraz tekstów kultury obj&tych podstaw' 
programow' odbywa si& podczas trwaj'cej lekcji:

[…] lektury czytamy na lekcji, bo oni nie czytaj, lektur w internacie. Po prostu 
czytamy fragmentami, omawiam im tak jakby w pigu!ce […] czytamy razem, oni czy-
taj, w podr%czniku, ja czytam i pisz% po tek"cie na tablicy kolorowymi mazakami, oni 
bardzo lubi, jak si% im oznacza co" […] [albo] wy"wietlam na tablicy [interaktyw-
nej]. (nauczycielka Ma!gorzata)

Uczniowie dostrzegaj', i# zaanga#owanie nauczyciela w przebieg zaj&+ stanowi 
istotny elementem ich aktywizacji:

My"l%, #e to wychowankowie zauwa#yli starania nauczyciela, jak on wk!ada w t, 
lekcj%. (ucze" Adrian)

Zasadnicz' kwesti' dydaktyczn' w kontek(cie niejednolitego poziomu wiedzy 
uczniów jest umiej&tno(+ prawid!owego zarz'dzania procesem edukacyjnym przez 
nauczyciela. Odnosi si& to do dostosowywania materia!u edukacyjnego oraz same-
go prowadzenia zaj&+ do indywidualnych mo#liwo(ci nieletnich uczniów. Dzi&-
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ki temu ka#dy obecny w klasie wychowanek ma mo#liwo(+ przyswojenia wiedzy 
z omawianego tematu zaj&+: 

[…] daje !atwiejsze zadanie, dla tego co si% lepiej na przyk!ad uczy, to daje ta-
kie na jego poziom, a dla tego co s!abszy, to tutaj na jego poziomie […] Na przyk!ad 
ja zrobi% zadanie, nie? I dostan% pi,tk%, a ten co zrobi na ni#szym poziomie, to dosta-
nie czwórk%. (ucze" Albert)

Stopniowanie trudno(ci zadawanych +wicze" jest istotne, w celu utrzymania 
aktywnej postawy ucznia w trakcie zaj&+. Zlecane zadania s' odpowiednio podzie-
lone ze wzgl&du na poziom wiedzy i umiej&tno(ci niezb&dnych do ich realizacji. Po-
zwala to na zwi&kszenie zaanga#owania uczniów bardziej zdolnych oraz na unik-
ni&cie zaniechania wykonania zleconej czynno(ci przez nieletnich przejawiaj'cych 
braki edukacyjne:

[…] niektórzy nie umiej,, no to si% da im takie proste zwyk!e zadania, #eby si% 
nie zniech%cili, bo pó$niej jak si% zniech%ci, to ju# w ogóle on nie b%dzie chcia! praco-
wa). (nauczyciel Stanis!aw)

Wskazuje si& tym samym, i# jedn' z praktycznych metod indywidualizacji za-
da" zleconych uczniowi jest karta pracy. W przypadku ucznia charakteryzuj'cego 
si& wi&ksz' wiedz' rozwi'zanie zadanego +wiczenia opiera si& na jego samodziel-
nej pracy:

Te osoby, które sobie radz,, to potra. , same sobie rozwi,za) i dostaj, potem po-
chwa!% na forum klasy. (nauczycielka Agata)

Natomiast praca z uczniem wymagaj'cym wi&cej pomocy opiera si& na wspó!-
dzia!aniu nauczyciela z wychowankiem. Odnosi si& to do cz&stej interakcji dydakty-
ka z uczniem maj'cym trudno(+ w rozwi'zaniu konkretnego zadania:

Kr,#% i pomagam im rozwi,za) te )wiczenia, te karty pracy, u#ycie atlasu, uzu-
pe!ni) zdania z lukami. (nauczycielka Agata)

Polega to tak#e na t!umaczeniu bie#'cych trudno(ci, jakie napotyka ucze" 
w trakcie wykonywania zadania:

[…] podchodz% do ucznia, t!umacz% mu, tak? Powtarzam trzy razy, pytam, 
czy+rozumie. (nauczycielka Ma!gorzata)

W przypadku warsztatów szkolnych istotnym zadaniem nauczyciela jest zwe-
ry, kowanie umiej&tno(ci manualnych ucznia. Jest to szczególnie wa#ne w stosun-
ku osób chodz'cych wcze(niej do klasy o innym pro, lu. Odbywa si& to na zasadzie 
rozmowy oraz zlecenia wykonania konkretnej czynno(ci:

My si% pytamy co robi! wcze"niej, jakiego zawodu si% uczy! […]. Zazwyczaj 
sprawdzamy go po jego indywidualnych ruchach. Zlecam roboty, za!ó#my przygoto-
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wanie szu( ady i widz%, jak on sam przygotowuje narz%dzia, jak on dobiera materia-
!y, w jaki sposób porusza si% w tym rejonie. (nauczyciel Stanis!aw)

W sytuacji, gdy wychowanek nie posiada podstawowych umiej&tno(ci oraz 
wiedzy, umo#liwiaj'cych prawid!owe wykonanie zada" manualnych, nauczyciel 
warsztatów indywidualizuje podej(cie do ucznia. Dokonuje tego poprzez instrukta# 
oraz wspólne wykonywanie konkretnej czynno(ci:

[…] wtedy ze mn, wszystko po kolei, ja mówi%, pokazuje mu, to musi wzi,), 
przynie") to, tak jakby po sznurku, po moich "ladach. (nauczyciel Stanis!aw)

4.3.2. *rodki motywuj!ce 

Jednym z zada", które wype!nia prowadz'cy zaj&cia w szkole, jest organizowa-
nie procesu dydaktycznego m!odego wychowanka oraz kierowanie nim. Motywo-
wanie uczniów do nauki jest jego nieod!'cznym elementem i jednym z g!ównych 
czynników, które decyduj' o efektach procesu nauczania i uczenia si&. Nauczy-
ciel powinien budzi+ u m!odzie#y pasj&, ciekawo(+ (wiata, ch&+ ci'g!ego poznawa-
nia, a tak#e uczy+, jak radzi+ sobie z pora#kami i gorszymi momentami w d'#eniu 
do swoich celów. Poprzez akty motywuj'ce m!odzie# do nauki nauczyciel wykazu-
je swoje zaanga#owanie w pracy, co równie# zmienia nastawienie samych uczniów 
i budzi ich zainteresowanie.

Motywowanie uczniów w zak!adzie poprawczym, jak twierdz' nauczyciele, 
cz&sto nie jest !atwe. Pomimo to ka#dy z nich ma swoje sposoby, które pomagaj' 
zwróci+ uwag& wychowanków i zainteresowa+ ich tematem. Do takich strategii na-
le#':

 – komunikaty s!owne – prowadz'cy zaj&cia u#ywaj' pochwa!, które zwi&kszaj' 
pewno(+ siebie wychowanków oraz pomagaj' im uwierzy+ w siebie i ich w!a-
sne mo#liwo(ci:

Nauczyciele motywuj, cz%sto s!owami, #e samo nic nie przyjdzie, bo ile od siebie 
damy, tyle wyci,gniemy. (ucze" Maksymilian);

 – wsparcie – polega na równym traktowaniu wszystkich uczniów i okazywaniu 
im zrozumienia oraz udzielaniu pomocy:

Nauczyciel do ka#dego stara si% podchodzi) tak samo […] przychodz,, wyt!uma-
cz, normalnie, jak kto" nie rozumie. (ucze" Maksymilian);

 – prace internatowe – jest to sposób motywowania do samodzielnej nauki i$po-
wtarzania celem lepszego przyswojenia materia!u. Motywacj' do odrabiania 
prac internatowych s' pozytywne oceny za zrobione zadania;

 – pozytywne oceny – pozytywne oceny motywuj' do systematycznego dzia!a-
nia oraz aktywnego uczestnictwa w lekcji: 
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Pracujemy ca!, lekcj%, rozwi,zujemy zadania i 6 mo#na dosta). To w sumie po-
kazuje, #e oni [nauczyciele] zach%caj, nas, #eby chocia# czego" si% nauczy), ale nam 
nie zawsze si% chce. (ucze" Maksymilian);

 – „pozytywki” – s' to pozytywne uwagi za dobre sprawowanie, które s' stoso-
wane w celu pokazania wychowankom po#'danych zachowa" i zach&cenia 
do powielania ich:

Jak nie przeklinamy ani nic to mamy dzienniczek ucznia i tam wpisuj, pozytyw-
ki. (ucze" Maksymilian);

 – pisma do rodziny o pozytywnym zachowaniu wychowanka;
 – s!uchanie muzyki – sposobem motywowania uczniów przez jednego z na-
uczyciela jest równie# w!'czenie ulubionej muzyki podczas lekcji za zrobione 
zadania czy zaanga#owanie;

 – bierno(+ – wp!ywa na poczucie nudy, w wyniku czego pojawia si& ch&+ dzia-
!ania:

Je"li przychodz, na lekcj% i nic im si% nie chce, a realizowanie tematu na si!% 
jest bezcelowe, to proponuj% im uk!ad. Mówi%, #e pos!uchamy muzyki, je"li sko'czy-
my zadania i b%d% widzia! u nich zaanga#owanie, zazwyczaj dzia!a, bo muzyka od-
grywa równie# wa#n, rol% w ich #yciu. Drugim moim sposobem jest nicnierobienie 
przez 10+minut, po czym sami z nudów wyci,gaj, zeszyty i prosz,, #eby zacz,) lekcj%. 
(nauczyciel Piotr);

 – poprawy – uczniowie maj' mo#liwo(+ poprawy niezaliczonych kartkówek, 
sprawdzianów oraz prac internatowych, równie# pod koniec semestru czy 
w przypadku zagro#e". Nauczyciele rozumiej', #e ka#dy ucze" potrzebuje 
szansy.

4.3.3. *rodki dyscyplinuj!ce 

Oprócz motywowania uczniów wa#n' rol& odgrywa tak#e umiej&tno(+ utrzy-
mywania dyscypliny w klasie. W efekcie tego wprowadzone zosta!y (rodki dyscypli-
nuj'ce, których celem jest wspomaganie nauczyciela w procesie dydaktycznym oraz 
wprowadzanie pozytywnych zmian w zachowaniu wychowanka. 

Poza wskazanymi wy#ej metodami motywowania wychowanków nauczyciele 
dysponuj' równie# (rodkami dyscyplinuj'cymi wynikaj'cymi z aktów normatyw-
nych. S' to:

 – upomnienia – zwracanie uwagi za niestosowne zachowanie, ostrzeganie 
o$zastosowaniu innych (rodków dyscyplinarnych w przypadku braku zmia-
ny zachowania; 
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 – negatywne uwagi – ka#dy wychowanek posiada swój dzienniczek. Nauczyciel 
wpisuje w nim negatywne uwagi;

 – zakaz rozmów telefonicznych;
 – zakaz u#ywania komputera/Internetu;
 – zakaz odbywania przepustek na okre(lony czas;
 – obni#enie kieszonkowego – wychowankowie dostaj' kieszonkowe raz w$mie-
si'cu na swoje wydatki. Ich utrudniaj'ce zachowanie powoduje zmniejszenie 
miesi&cznej kwoty;

 – nagany – s' one og!aszane na apelu ko"cowym przez dyrektora zak!adu;
 – interwencja stra#ników – nauczyciele zawiadamiaj' pomoc, je(li ucze" 
nie$respektuje pró(b o zmian& zachowania przez pedagoga. W przypadku 
wychowanka, który przejawia postaw& agresywn', wychowawca ma do dys-
pozycji pilot, za pomoc' którego mo#e wezwa+ pomoc. Po krótkim czasie 
pojawiaj' si& stra#nicy, którzy przejmuj' agresywnego ucznia, po czym tra-
, a on na izb&;

 – pisma do rodziny – zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niew!a(ciwym 
zachowaniu nieletniego;

 – pisma do s'du – zawiadomienie s'du rodzinnego o niew!a(ciwym zacho-
waniu nieletniego, co mo#e wp!yn'+ na status prawny nieletniego. Jedn' 
z$mo#liwo(ci jest przeniesienie wychowanka do zak!adu poprawczego o za-
ostrzonym rygorze.

4.3.4. Pilot antynapadowy

Istotnym elementem jest urz'dzenie zwane pilotem antynapadowym, któ-
ry jest form' technicznego (rodka zabezpieczaj'cego. Narz&dzie to jest ma!ym, 
bezprzewodowym pilotem, z dwoma przyciskami. Wci(ni&cie guzika umo#liwia, 
w zale#no(ci od wybranego koloru, szybkie wezwanie pomocy pedagoga lub stra#-
ników. U#ycie tego (rodka powinno jednak mie+ miejsce jedynie w sytuacjach stwa-
rzaj'cych bezpo(rednie zagro#enie #ycia lub zdrowia pracownika lub wychowanka. 
Zgodnie z regulaminem obowi'zuj'cym w placówce jest on przypisany do kon-
kretnej grupy internatowej, klasy szkolnej, grupy na warsztatach szkolnych, a tak-
#e dzia!u administracji. Stworzona procedura pos!ugiwania si& omawianym urz'-
dzeniem jest skierowana do wychowawców, nauczycieli oraz innych uprawnionych 
pracowników. Osoby te maj' podczas dy#uru obowi'zek sta!ego posiadania przy 
sobie pilota.

Ze wzgl&du na istot& urz'dzenia nale#y zachowa+ szczególn' ostro#no(+ w jego 
obs!udze, w tym uniemo#liwi+ dost&p wychowanków do tego (rodka. W placów-
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ce przeprowadza si& rutynow' kontrol& sprawno(ci pilotów oraz zg!aszanie wszel-
kich usterek. 

5. Uwarunkowania procesu edukacji
Interakcje, jakie zachodz' mi&dzy osobami zaanga#owanymi w zaj&cia lek-

cyjne, s' bardzo istotne w procesie edukacyjnym. Znaczenie ma zarówno stosu-
nek ucznia do lekcji, postawy nauczyciela, w trakcie kszta!cenia, jak równie# relacji 
mi&dzy uczniem a nauczycielem. W kontek(cie wychowanków nieprzystosowanych 
spo!ecznie sposób wype!niania przez nich obowi'zków szkolnych ucznia mo#e 
wskazywa+ na opór szkolny:

Ci,gle jest na oporze, w wi%kszo"ci przypadków […] jak ju# przebijemy si% przez 
t% skorup% niech%ci, to s, w stanie popracowa). (nauczycielka Ma!gorzata)

Tym samym mo#na wskaza+, i# w przypadku nieletnich ich gotowo(+ do zaj&+ 
znacz'co warunkuje przebieg danej lekcji:

[…] wszystko zale#y od ich nastawienia, dopiero potem jestem ja. Je#eli widz%, 
#e+jest co" nie tak i zaczynam by) ju# zdenerwowana, niespokojna, to si% wycofuj% po 
prostu, ja tutaj nie zwojuj% nic. (nauczycielka Ma!gorzata)

Stosunek do zaj&+ wynika tak#e z aktualnej dyspozycji emocjonalnej ucznia. 
Podkre(la to znaczenie kszta!towania umiej&tno(ci radzenia sobie z nieprzyjemny-
mi stanami emocjonalnymi, których do(wiadczaj' nieletni. Dlatego te# zwraca si& 
uwag& na chwiejny charakter sfery motywacyjno-wolicjonalnej wychowanka, która 
warunkuje jego nastawienie do zaj&+ lekcyjnych:

[…] czasami jest tak, #e oni przychodz, w jakim" takim stanie emocjonal-
nym,#e+ ja nie przeprowadz% lekcji […] bywa tak, #e wychowankowie mówi,, #e, 
np.+chcemy popracowa) tylko na dwójk% tak, czyli jakie" minimum […] w innym cza-
sie np. mówi,, #e chc, powalczy) o pi,tki, w zale#no"ci od jakiego" tam nastawienia 
psychicznego, #e chc, popróbowa) swoich si!, albo #e temat ich zainteresuje. (nauczy-
cielka Agata)

5.1. Do$wiadczenia edukacyjne nieletnich

Dokonuj'c analizy do(wiadcze" edukacyjnych nieletnich, nale#y wskaza+, 
i#$uczniowie zak!adów poprawczych w wielu przypadkach do(wiadczaj' instytucjo-
nalizacji ich #ycia spo!ecznego. W przypadku nieletnich mo#na mówi+ o tak zwa-
nym „#yciu placówkowym”, co oznacza, i# relatywnie d!ugi okres swojego m!odego 
#ycia funkcjonuj' w warunkach instytucjonalnych. Wi'#e si& to tak#e z cz&st' zmia-
n' miejsca zamieszkania, (rodowiska, w którym na co dzie" funkcjonowali. Wielo-
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krotna zmiana najbli#szego otoczenia mo#e prowadzi+ do trudno(ci w prawid!owej 
adaptacji w nowej szkole, nawi'zania kole#e"skich relacji oraz ukszta!towania po-
czucia przynale#no(ci do spo!eczno(ci szkolnej. W takiej sytuacji ucze" mo#e nie 
odczuwa+ potrzeby anga#owania si& w codzienne #ycie szko!y, gdy# odwo!uj'c si& 
do wcze(niejszych do(wiadcze", jest (wiadomy, i# jego aktualne miejsce zamieszka-
nia oraz status w szkole s' niepewne:

Tutaj jestem 3 miesi,ce. Ogólnie w o"rodkach jestem ju# 7 lat. Tak to od 4 roku 
#ycia kr,#%, po domach dziecka wiesz, no to jest moje 18 miejsce ju#. (ucze" Adrian)

W podobnym tonie wypowiada si& tak#e inny z badanych uczniów:

W zak!adzie od marca [2021 r.]. No ale w placówkach ju# 7 lat, w pi%ciu MO-
Wach i w dwóch schroniskach. (ucze" Albert)

Nieprzystosowanie spo!eczne w wype!nianiu obowi'zku szkolnego charakte-
ryzuje si& tym, i# uczniowie cz&sto odczuwaj' niech&+ w zwi'zku z konieczno(ci' 
chodzenia do szko!y. Prowadzi to do niestosownych zachowa" w trakcie zaj&+, któ-
re znacz'co utrudniaj' prowadzenie lekcji b'dH te# ca!kowitego zaniechania obo-
wi'zku szkolnego:

[…] by!em w szkole zwyk!ej do 11. roku [#ycia] […] ja nigdy nie lubi!em szko!y, 
#e nienawidzi!em jej, dlatego do niej nie chodzi!em po prostu […] Pami%tam tyle, co 
ja w nich odwala!em, a uczniów to nie. (ucze" Adrian)

Odwo!uj'c si& do wcze(niejszych do(wiadcze" szkolnych badanych wycho-
wanków, nale#y wskaza+, i# nieobecno(+ ucznia na obowi'zkowych zaj&ciach lek-
cyjnych jest cz&stym zjawiskiem w(ród nieletnich, co potwierdza równie# poni#sza 
wypowiedH:

Rzadko, ale si% uczy!em […] w sumie, wi%cej mnie nie by!o ni# by!em, w ten spo-
sób. (ucze" Hubert)

Cz&ste uchylanie si& od obowi'zku szkolnego mo#e powodowa+, i# ucze" uto#-
samia szko!& tylko i wy!'cznie z konieczno(ci' edukacji. Tym samym osoba mo#e 
nie dostrzega+ szko!y jako przestrzeni do nawi'zywania nowych kontaktów rówie-
(niczych oraz mo#liwo(ci sp&dzania przerw mi&dzylekcyjnych w gronie znajomych. 
Przyk!adem jest wypowiedH jednego z badanych uczniów, który na zadane pytanie 
o skojarzenia dotycz'ce szko!y odpowiedzia! krótko:

Szko!a? Nie, no z nauk,, a z czym? (ucze" Hubert)

Negatywna postawa w stosunku do obowi'zku szkolnego znacz'co utrudnia 
podejmowanie oddzia!ywa" pedagogicznych przez nauczycieli. W przypadku ba-
danych wychowanków Hród!em motywacji uczestniczenia w zaj&ciach szkolnych 
mo#e by+ przyzwyczajenie ucznia. Odnosi si& to do wychowanków, którzy maj' za 
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sob' d!ugi okres pobytu w placówce. %ci(le uschematyzowany dzie" podopiecznego 
mo#e prowadzi+ do poczucia rutyny oraz ukszta!towania pewnych zachowa" na-
wykowych, tj. pobudka do szko!y, apel, rozpocz&cie zaj&+:

[…] no ogólnie, jak ka#dy st,d, pewnie jest przyzwyczajony do tego, #e si% nie 
chodzi do szko!y co nie, no ale jak ju# jest tutaj, jak ju# jest si% te osiem miesi%cy, 
czy+tam ju# wi%cej, jak niektórzy, no to ju#, ta monotonia, te przyzwyczajenia, co nie. 
(ucze" Hubert)

5.2. Przejawy oporu w szkole

Opór w szkole przejawia si& m.in. negatywn' postaw' ucznia wzgl&dem na-
uczyciela oraz obowi'zku uczestnictwa w zaj&ciach lekcyjnych (Willis za: Sawicki, 
2017). Dokonuj'c charakterystyki zachowa" uczniów w kontek(cie oporu szkolne-
go, nale#y wskaza+, i# mo#na wyró#ni+ dwa obszary funkcjonowania szko!y, w któ-
rych maj' miejsce niew!a(ciwe postawy nieletnich. 

Pierwszym z nich jest sytuacja zaj&+ lekcyjnych. Oznacza to, #e ucze" przeja-
wia opór, który jest ukierunkowany na utrudnianiu w prowadzeniu przez nauczy-
ciela lekcji. Wskazuje si&, i# próba zak!ócenia przebiegu lekcji mo#e przyj'+ ró#n' 
form&. Pierwsza grupa zachowa" uczniów przejawiaj'cych opór odnosi si& do po-
stawy wzgl&dem dydaktyka. Nauczyciele spotykaj' si& ka#dego dnia z testowaniem 
ich granic, czy próbami wyprowadzenia z równowagi: 

Cz%sto wywierana jest presja na nauczycieli ze strony ch!opaków, na ka#dym kro-
ku staraj, si% sprawdza) nas i nasze granice, próbuj, skraca) dystans, czasem nakr%-
caj, po prostu sami siebie. (nauczyciel Piotr)

Wskazuje si&, i# cz&stym zjawiskiem, z jakim mierz' si& nauczyciele jest agre-
sja s!owna nieletnich:

No to takie wiesz, bluzgi, wyzywanie […] s, wulgarni i rzucaj, has!a w eter albo 
s, bezpo"redni, obra#aj, ju# tak personalnie. (nauczycielka Agata)

Dotyczy to tak#e stosowania wzajemnej agresji mi&dzy uczniami:

[…] jeszcze agresja na siebie nawzajem, dusz, si%, szarpi, si% czasami, to takie 
zachowania nietypowe. (nauczycielka Ma!gorzata)

Agresywne nieletnich uczniów jest tak#e ukierunkowana na niszczenie mienia 
szkolnego. Co prawda tego typu zachowania wyst&puj' rzadko, zwykle s' poprze-
dzone sytuacj' zewn&trzn', generuj'c' silne odczuwanie nieprzyjemnych emocji 
wychowanków:

[…] rzucanie !awk, […] niszczenie mienia, #e z kopa w drzwi i jest dziura po-
tem+[…] (nauczycielka Agata)
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Kolejn' form' postaw ucznia na lekcji, wskazuj'cych na przejaw oporu szkol-
nego, jest odmowa wspó!pracy z nauczycielem. Przejawia si& to tym, i# ucze" nie 
wykazuj'c ch&ci aktywnego uczestnictwa w zaj&ciach, le#y b'dH przysypia w trak-
cie lekcji:

[…] czasami s, zniech%ceni, po prostu le#,, "pi, […] (nauczycielka Ma!gorzata)

Szczególnym przejawem oporu szkolnego jest wychodzenie ucznia w trakcie 
trwaj'cych zaj&+ lekcyjnych. Nieletni, opuszczaj'c klas&, bior' ze sob' pomoce dy-
daktyczne nauczyciela oraz przechodz' z klasy do klasy, zak!ócaj'c tym samym 
przebieg pozosta!ych lekcji w szkole:

Wychodzi mi z klasy, bierze jakie" pomoce dydaktyczne […] i chodzi mi%dzy 
klasami, zaburza gdzie" porz,dek, no to jest dla wszystkich strata […] przychodzi 
ci ucze', ty prowadzisz lekcj%, on przeszkadza. (nauczycielka Agata)

Opór w szkole przejawia si& tak#e zachowaniem, które ma miejsce przed roz-
poczynaj'c' si& lekcj'. W przypadku uczniów w zak!adzie poprawczym wagarowa-
nie przyjmuje form& odmowy wej(cia do klasy oraz przesiadywania podczas trwa-
j'cej lekcji na g!ównym holu szko!y. Zwraca si& uwag&, #e takie sytuacje wyst&puj' 
od niedawna, jednak maj' miejsc coraz cz&(ciej:

[…] to te# w!a"nie jest takie novum z ko'cówki tamtego roku i tego roku, #e od-
mawiaj, wej"cia do klasy, np. wiesz, kiedy" to by!o nie do pomy"lenia, a teraz jest co-
raz cz%stsze i oni sobie po prostu siedz,. (nauczycielka Agata)

 Tego typu przejaw oporu w znacznym stopniu zak!óca przebieg zaj&+. W przy-
padku gdy ca!a klasa odmawia uczestnictwa w zaj&ciach lekcyjnych oraz decyduje 
si& na wagarowanie, nauczyciel podejmuje odpowiednia dzia!ania:

[…] je#eli jest to ca!a klasa, no to ja te# stoj% na korytarzu, pilnuj%, ewentualnie 
interweniuje dyrektor szko!y, który mówi, zagania ch!opców. (nauczycielka Agata)

Nale#y podkre(li+, #e praca z drugim cz!owiekiem zawsze wymaga indywidu-
alnego podej(cia. Nie ka#dy wychowanek reaguje w ten sam sposób na jednako-
w' wypowiedH. Z tego powodu niebagatelne z perspektywy nauczyciela jest ci'g!e 
samodoskonalenie si&, uzupe!nianie wiedzy, nieustanna nauka i kszta!cenie kom-
petencji w zakresie umiej&tno(ci terapeutycznych, które pozwalaj' nawet w czasie 
szko!y pracowa+ nad resocjalizacj' nieletnich. Wa#n' rol& odgrywa jednak nie tyl-
ko przygotowanie do zawodu. To, co uczy swoistego podej(cia do wychowanka, to 
do(wiadczenie w pracy z nim:

[…] na przestrzeni ostatnich mo#e 5 lat zachowania uczniów sta!y si% wulgar-
niejsze, agresywniejsze i coraz bardziej nieprzewidywalne, a umie) reagowa) na nie 
nauczyli"my si% w toku naszych dzia!a', bo ka#da jednostka jest inna i z ka#dym na-
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le#y post%powa) indywidualnie, wypracowa) sobie pewien system, który b%dzie przy-
nosi! efekty. (nauczyciel Piotr)

5.3. Czynniki warunkuj!ce opór nieletnich uczniów

Postawa ucznia w stosunku do prowadzonych zaj&+ lekcyjnych oraz samego 
nauczyciela jest determinowana jego aktualn' dyspozycj'. Wskazuje si&, i# nasta-
wienie uczniów do zaj&+ uzale#nione jest od ich osobistych prze#y+ oraz umiej&tno-
(ci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które wyst&puj' w ich #yciu. Nauczyciele 
maj' (wiadomo(+, i# uczniowie wra#liwie reaguj' na bodHce odbierane ze (rodo-
wiska. Tym samym zwraca si& uwag&, i# indywidualne trudno(ci uczniów w znacz-
nym stopniu okre(laj' sposób zachowywania si& ucznia w szkole oraz w trakcie go-
dziny lekcyjnej:

[…] zale#, od stanu emocjonalnego wychowanka danego dnia, od relacji z na-
uczycielem, od samych jego osobistych prze#y) i umiej%tno"ci radzenia sobie z emocja-
mi i agresj,. (nauczyciel Piotr)

W oparciu o przeprowadzone badania mo#na wyodr&bni+ grup& czynników 
warunkuj'cych prawid!owy przebieg zaj&+. W(ród nich nale#y wskaza+ na:

1. Problem uzale#nienia wychowanków

Brak mo#liwo(ci zaspokojenia okre(lonej potrzeby zwi'zanej z na!ogiem wa-
runkuje przebieg procesów my(lowych ucznia, co w ostateczno(ci powoduje, i# ten 
nie jest w stanie aktywnie uczestniczy+ w zaj&ciach:

[…] ci,gle my"li o )paniu i jest mu trudno, a musi si% skupi) na lekcji. 
(nauczycielka Agata)

2. Relacje z osobami bliskimi

Innym czynnikiem jest aktualna sytuacja rodzinna wychowanka. Odno-
si si& to do struktury rodziny nieletniego oraz jego relacji z rodzicami. Wskazuje 
si&, i#$utrzymywanie zaburzonych relacji z rodzicami oraz jego niepewna pozycja 
w strukturze rodziny mo#e prowadzi+ do indywidualnych trudno(ci w funkcjo-
nowaniu jednostki. Utrudnienia te generuj' odczuwanie nieprzyjemnych stanów 
emocjonalnych, w tym poczucia wyobcowania wynikaj'cego z braku wyraHnie 
ukszta!towanych wi&zi rodzinnych:

[…] czy z jak," sytuacj, rodzinn, […] rodzice go pozbawili praw wszelkich albo 
ju# jest bezdomny […] (nauczycielka Agata)

Zwraca si& tak#e uwag& na relacj& z partnerk' #yciow' nieletniego. W kontek-
(cie wchodzenia w bliskie zwi'zki partnerskie wskazuje si&, i# nieprzystosowanie 
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spo!eczne przejawia si& ryzykownymi zachowaniami seksualnymi m!odzie#y, czego 
konsekwencj' mo#e by+ przedwczesne rodzicielstwo. Bior'c pod uwag& analizowa-
ny obszar, ojcostwo w okresie adolescencji mo#e prowadzi+ do znacz'cych utrud-
nie" w aktywnym uczestnictwie w edukacji szkolnej:

[…] dziewczyna do niego zadzwoni!a do internatu, powiedzia!a, #e chyba w ci,-
#y jest, no to o czym on b%dzie my"la!, no to przecie# on pó! dnia odlatuje my"lami 
na ten temat. (nauczycielka Agata)

3. Status prawny ucznia

Kolejnym z czynników jest aktualny status prawny nieletniego. Wychowanko-
wie zak!adów poprawczych s' cz&sto podmiotem spraw s'dowych, które tocz' si& 
w trakcie ich pobytu. Tym samym ci'g!e zainteresowanie przebiegiem sprawy s'do-
wej mo#e wywo!ywa+ ró#ne emocje i zmiany w samopoczuciu wychowanka. Skut-
kiem tego mog' by+ trudno(ci w utrzymaniu koncentracji na zaj&ciach:

[…] zale#y na jak, klas% tra. %, na jak, energi%, czy ch!opak w!a"nie dosta! jak," 
informacj% z s,du, czy nie. (nauczycielka Ma!gorzata)

4. Zró#nicowany poziom wiedzy uczniów 

Istotnym czynnikiem stanowi'cym Hród!o oporu nieletnich uczniów jest wy-
st&powanie zró#nicowanego poziomu wiedzy w klasie. Odnosi si& to do du#ej roz-
bie#no(ci w posiadanych zasobach wiadomo(ci uczniów:

[…] niektórzy maj, ca!kiem niez!, wiedz%, a niektórzy maj, naprawd% braki ta-
kie wynikaj,ce z podstawówki i to nawet pocz,tku podstawówki […]. Ja musz% cof-
n,) si%, cztery czy pi%) lat wstecz w edukacji, uzupe!ni) szybko braki, jako" to wple"). 
(nauczycielka Agata) 

W kontek(cie wyzwa" dydaktycznych podkre(la si&, i# uczniowie do(wiadcza-
j'cy izolacji spo!ecznej rozwijaj' si& nieharmonijnie. Dotyczy to sytuacji, w której 
nieletni ucze" posiada ponadprzeci&tn' wiedz& z obszaru konkretnego przedmiotu, 
natomiast ma znaczne zaleg!o(ci w wiedzy podstawowej:

[…] potra. , mie) np. bogate s!ownictwo z jakiego" jednego wybranego dzia!u, 
podczas gdy np. przechodz% na taki bana! typu kalendarz i odczytywanie zegarka 
i nagle si% okazuje, #e oni nie znaj, po polsku miesi%cy, kolejno"ci tych miesi%cy, zegar-
ka. (nauczycielka Agata)

Przyczyn takiego stanu rzeczy mo#na doszukiwa+ si& we wcze(niejszych do-
(wiadczeniach edukacyjnych uczniów. Innym czynnikiem mog' by+ równie# tak 
zwane niepowroty wychowanków. Sytuacja, w której nieletni obj&ty obowi'zkiem 
szkolnym nie wraca z przepustek b'dH hospitalizacji w szpitalu zgodnie z termi-
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nem, generuje istotne braki edukacyjne, które mog' demotywowa+ wychowanka 
do kontynuacji nauki szkolnej:

[…] kto" jest w ogóle niezmotywowany, powiedzmy by! przez d!u#szy czas na nie-
powrocie albo nie ma szans na uko'czenie szko!y i on zaczyna nudzi) si% i zaczyna 
przeszkadza). (nauczycielka Agata)

5.4. Reakcja nauczycieli na opór szkolny

Szczególnym wyzwaniem dydaktycznym w sytuacji wyst'pienia istotnego wy-
darzenia zaburzaj'cego gotowo(+ nieletniego ucznia do aktywnego uczestnictwa 
w lekcji jest odpowiednia reakcja nauczyciela do wychowanka. Wskazuje si&, i# na-
uczyciel, w pierwszej kolejno(ci czuje si& zobowi'zany do zaspokojenia aktualnej 
potrzeby ucznia. Dokonuje tego poprzez nawi'zanie rozmowy dotycz'cej trudno-
(ci, jakiej wychowanek obecnie do(wiadcza. Nauczyciel dopiero po odpowiedniej 
interwencji jest w stanie przeprowadzi+ lekcj&:

[…] wtedy nie interesuje mnie jakby lekcja, tylko jakby realna pomoc jemu, #eby 
wyt!umaczy) na czym to polega […] najpierw musz% porozmawia) z nimi, co takiego 
si% dzieje u nich, w ich #yciu, #e s, tak jakby zaaferowani czym" innym i to pozwala 
bardzo mocno zrozumie) ich nastawienie […] oni jakby troch% wysyc,, uspokoj,, zo-
rientuj, si%, w czym jest problem i potem jest lekcja. (nauczycielka Agata)

Zwykle takie rozmowy trwaj' relatywnie krótki czas, cz&sto w dyskusj& w!'cza-
j' si& równie# inni wychowankowie, którzy posiadaj' podobne do(wiadczenia #y-
ciowe:

[…] je#eli s, sk!onni porozmawia) ze mn, i nie przeszkadza im towarzystwo 
kolegów, s, w stanie si% otworzy), to potra. , z 10–15 minut rozmawia) […] i bar-
dzo cz%sto si% w!,czaj, inni wychowankowie, którzy np. mówi,, #e mieli podobne do-
"wiadczenia. (nauczycielka Agata)

6. Nadzór nad procesem edukacji uczniów 
W tym miejscy przedstawili(my kwestie zwi'zane z kontrol' i ocenianiem pro-

cesu edukacji odbywaj'cym si& w omawianych szko!ach. Omówione zosta!y nie tyl-
ko metody oceniania, ale tak#e ewaluacja wyników uczniów oraz sposoby przedsta-
wiania ich wychowawcom oraz rodzicom nieletnich. 

6.1. Metody oceniania uczniów

Dokonuj'c analizy metod oceniania stosowanych w szkole przy zak!adzie po-
prawczym, mo#na porówna+ je do powszechnych metod oceniania spotykanych 



169

Edukacja w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku

w szko!ach w (rodowisku otwartym. Nale#y wówczas wskaza+, i# proces ten odby-
wa si& z wykorzystaniem takich samych metod oceniania:

[…] sprawdziany, prace klasowa, wypracowania, dyktanda. […] Teksty do czyta-
nia ze zrozumieniem, czego nienawidz,. (nauczycielka Ma!gorzata)

W przypadku badanej m!odzie#y istotnym elementem oceny ich dokona" 
edukacyjnych jest wystawianie ocen z aktywno(ci po ka#dej lekcji. Wskazuje si&, 
i#$uczniowie oczekuj' bie#'cej ewaluacji ich postawy na zaj&ciach lekcyjnych:

[…] tak oni potrzebuj,, oni pytaj, nawet jaka ocena. I to te# tak jakby daje ob-
raz, nie. (nauczycielka Ma!gorzata)

W ocenie podsumowuj'cej zaj&cia zawiera si& tak#e opis z informacj' zwrot-
n', wskazuj'c', co danemu uczniowi uda!o si& osi'gn'+ w trakcie zaj&+, a nad czym 
musi jeszcze popracowa+. Taki sposób wery, kacji post&pów edukacyjnych ucznia 
pozwala na u(wiadomienie mu jego sytuacji z konkretnego przedmiotu. Wychowa-
nek, otrzymuj'c ocen& opisow', dostrzega nawet nieznaczny progres w swojej pra-
cy oraz zdaje sobie spraw& z konieczno(ci podj&cia dalszych wysi!ków celem wyeli-
minowania braków edukacyjnych:

[…] staram si% z wi%kszo"ci lekcji wystawia) ocen% z opisem i z informacj, zwrot-
n,: co im wysz!o, co im nie wysz!o […] t!umacz% im, #e np. to, #e umiesz dobrze pisa) 
[…], masz prawo nie umie) sobie radzi) np. ze s!uchaniem, […] #e pewne umiej%tno-
"ci si% nabywa w trakcie )wiczenia i oni widz, […] (nauczycielka Agata)

W przypadku ustnej odpowiedzi w trakcie lekcji wskazuje si&, i# ta metoda 
kontroli bie#'cej pracy uczniów wymaga okre(lonego podej(cia. Wynika to z ko-
nieczno(ci minimalizowania sytuacji, które mog' w znacznym stopniu wp!yn'+ 
na postaw& ucznia w trakcie lekcji. Tym samym niezb&dne jest zapowiedzenie takiej 
formy sprawdzania wiedzy uczniów: 

Natomiast nie sprawdzi!o mi si% tak, #e ja pytam konkretnego dnia, umawiam 
si%, no to jako" tak im s!abo to wychodzi, oni wtedy si% mocno denerwuj,. (nauczy-
cielka Agata)

Cz&st' praktyk' dydaktyczn' jest stosowanie odpytywania ustnego jako formy 
podsumowania dotychczasowego obszaru tematycznego zaj&+. Nauczyciel ma wte-
dy pewno(+, i# uczniowie b&d' w stanie zaprezentowa+ aktualny stan wiedzy z da-
nego obszaru:

[…] odpytuj% to bardzo ch%tnie przy powtórzeniowych tematach, bo wtedy wiem, 
#e s, albo powinni by) przygotowani, wtedy oni mog, jakby si% podzieli) t, wiedz,. 
(nauczycielka Agata)
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Zastosowanie omawianej metody ma miejsce tak#e w sytuacji, gdy nieletni wy-
kazuje ch&+ poprawy oceny niedostatecznej:

Jak odpytuj%, to po lekcjach, mówi% np. chcesz poprawi)? Odpytam ci%, przyjd$, 
nie i oni przychodz, wtedy na spokojnie sobie sam na sam, bez publiczno"ci. (nauczy-
cielka Ma!gorzata)

Podkre(la si& tym samym, i# ewaluacja post&pów edukacyjnych ucznia powin-
na przebiega+ w odpowiedniej atmosferze. Wskazuje si&, i# niektórzy uczniowie 
maj' trudno(+ wypowiadania si& na forum grupy. Wynika to zarówno z cech cha-
rakterologicznych, jak i braków edukacyjnych, przez co ucze" z obawy przed nega-
tywn' reakcj' grupy przyjmuje postaw& biern' na zaj&ciach:

[…] s, tacy, którzy bardzo si% boj, swojej pora#ki, maj, to g!ównie, np. tacy ch!o-
pacy narcystyczni, #e na forum klasy on si% bardzo wstydzi tego, #eby pokaza), #e jest 
po prostu gorszy czy niedouczony, #e ma pewne braki w tych umiej%tno"ciach, tak, 
#e+sobie nie radzi. (nauczycielka Agata)

O omówionych trudno(ciach dotycz'cych odpowiedzi ustnej mówi' te# sami 
uczniowie:

Tak zdawa) s!ownie bym nie móg!. Ja nie zapami%tuje takich rzeczy. (wychowa-
nek Eryk)

Podczas warsztatów szkolnych, prócz ocen wystawianych za okre(lony poziom 
wiedzy oraz umiej&tno(ci manualne, uczniowie tak#e uzyskuj' stopnie z zachowa-
nia. Przyjmuje to form& oceny aktywno(ci, jaka jest zwykle wystawiana podczas re-
alizacji przedmiotów ogólnych. Taki rodzaj ewaluacji zaanga#owania wychowanka 
jest stosowany po ka#dych zaj&ciach, który okre(la ocen& jego zachowania po coty-
godniowym podsumowaniu. W ocenie z zachowania uwzgl&dnia si&: przestrzega-
nie przepisów bezpiecze"stwa i higieny pracy oraz przeciwpo#arowych, stosunek 
do na!o#onych obowi'zków, dba!o(+ o powierzone materia!y i narz&dzia, stosunek 
do kolegów, stosunek do personelu oraz kultur& osobist':

[…] za!ó#my, mamy 13 spotka' w ci,gu miesi,ca. No i w zale#no"ci od jego ak-
tywno"ci b%dzie na 8 dni pracowa!, a tam reszt%, to takie sobie b%dzie mia! s!absze 
dni, to ich tak nie zrzucamy nagan, nie, bo po co, zrzucisz go na nagan,, to w ogó-
le ci% oleje i b%dzie siedzia! sobie na korytarzu ca!ymi dniami. (nauczyciel Stanis!aw)
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6.2. Ewaluacja dokona( edukacyjnych uczniów

Ewaluacja dokona" edukacyjnych ucznia odbywa si& poprzez organizowanie 
spotka" wychowawczych oraz na radach pedagogicznych. Wywiadówki w zak!a-
dzie poprawczym przyjmuj' form& planowanych zebra" semestralnych, w których 
uczestnicz' nauczyciele z danego przedmiotu oraz wychowawcy grup resocjaliza-
cyjnych:

[…] wygl,da tak, #e przychodzi wychowawca, do dzienniczka wpisuje si%, #e 
np.+dnia tego i tego organizowane jest zebranie np. podsumowuj,ce semestr. (nauczy-
cielka Ma!gorzata)

Natomiast rady pedagogiczne szko!y odbywaj' si& co dwa tygodnie. Ponadto 
s' równie# organizowane rady z wychowawcami grup resocjalizacyjnych, które od-
bywaj' si& zwykle trzy razy w roku: na pocz'tku roku, w po!owies oraz na koniec 
roku szkolnego. W kontek(cie procesu resocjalizacji wskazuje si&, i# post&py szkol-
ne uczniów s' traktowane jako jeden z czynników umo#liwiaj'cych przej(cie nielet-
niego na wy#szy etap resocjalizacyjny:

[…] bardzo cz%sto mamy kontakt z internatem, #e np. wymieniamy informacje 
o tym, jak wychowanek pracuje, co mu tam wysz!o, co nie wysz!o, jakie" nagrody czy 
zagro#enia jakimi" ocenami na pó!rocze albo #e post%p jest, bo oni tak samo s, oce-
niani na internacie i zw!aszcza jak maj, wej") na jaki" poziom w internacie […] no 
to bior, wychowawcy internatu pod uwag% to, czy ch!opak na szkole te# si% stara, czy 
nie. (nauczycielka Agata)

6.3. Rodzice a nadzór nad procesem edukacji

Kontakt szko!y z rodzicami nieletnich uczniów przyjmuje form& cyklicznych 
sprawozda". Nauczyciele pe!ni'cy funkcj& wychowawcy klasy jest zobowi'zany do 
sporz'dzania opinii, zawieraj'cej uzyskiwane oceny uczniów oraz opis ich post&-
pów w resocjalizacji szkolnej:

[…] je"li mam wychowawstwo, to ma si% obowi,zek wysy!a) dwa razy do roku 
takie listy z ocenami i opini,, tak jakby o post%pach w resocjalizacji w szkole […] (na-
uczycielka Ma!gorzata)

Zdarzaj' si& równie# sytuacje, w których rodzina ucznia kontaktuje si& w zwi'z-
ku z wystawion' ocen' za dany przedmiot:

[…] bardzo rzadko tak, #e kto" tam dzwoni, a dlaczego jedynka z matematyki 
u mojego wnusia […] (nauczycielka Ma!gorzata)

Oceny z przedmiotów szkolnych s' wystawiane zarówno w dziennika lekcyj-
nych w formie papierowej, jak i elektronicznej. W e-dzienniku s' uwzgl&dniane 
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oceny uczniów z danych przedmiotów, stopnie z zachowania oraz spis zastosowa-
nych wobec wychowanków raportów. Wgl'd do dzienników elektronicznych maj' 
zarówno uczniowie, ich rodziny, jak i wychowawcy grup resocjalizacyjnych: 

[…] s, te dzienniki internetowe, […] oceny, zachowanie, ile tam raportów do-
sta!, co zrobi!, czy tra. ! na izb%, czy nie, o takie rzeczy tak. (nauczycielka Ma!gorzata)

7.#Podsumowanie
Edukacja jest wa#nym procesem w #yciu ka#dego cz!owieka. Pe!ni jednak 

szczególnie wa#n' rol& w #yciu osób przebywaj'cych w placówkach resocjalizacyj-
nych, mo#e wp!yn'+ bowiem pozytywnie na proces resocjalizacji jednostki, a tym 
samym umo#liwi+ #ycie w zgodzie ze spo!ecze"stwem i obowi'zuj'cymi w nim 
normami. Jak pisze Jaros!aw J&cze" (2016, 11) edukacja to […] szansa na pozna-
nie, na korekt% procesu dojrzewania, jaki mia! miejsce w ca!ym dotychczasowym #y-
ciu. By szansa ta mog!a zosta+ wykorzystana przez m!ode osoby, okre(lane mianem 
nieprzystosowanych spo!ecznie, musi zosta+ odpowiednio dostosowana do ich po-
trzeb. Analiza literatury i aktów prawnych dokonanych w niniejszej pracy ukazuj', 
i# potrzeby te s' uwzgl&dniane w obecnie obowi'zuj'cych regulacjach dotycz'cych 
nieletnich zarówno na szczeblu ustawowym, jak i na poziomie aktów wewn&trz-
nych.

Istotnym walorem edukacji w przestrzeni placówki resocjalizacyjnej okaza!a 
si& równie# nauka zawodu. Proces edukacji nieletnich w Zak!adzie Poprawczym 
w Bia!ymstoku odbywa si& w dwóch szko!ach. Jest to Szko!a Podstawowa Nr 41 oraz 
Bran#owa Szko!a I Stopnia Nr 13. Obie szko!y umiejscowione s' w budynku Za-
k!adu Poprawczego w Bia!ymstoku i prowadzone s' przez t& sam' kadr&. W szko-
le podstawowej prowadzone s' zaj&cia maj'ce na celu przyuczanie nieletnich do za-
wodu stolarza. Nauka zawodu mo#e by+ kontynuowana w szkole bran#owej, jednak 
nie musi, gdy# wychowanek mo#e wybra+ alternatywny pro, l – „monter zabudowy 
i robót wyko"czeniowych w budownictwie”. Praktyczna nauka zawodu jest szcze-
gólnie istotna ze wzgl&du na jej uspo!eczniaj'ce cechy.
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Rozdzia! 7

SPFDZANIE CZASU WOLNEGO PRZEZ WYCHOWANKÓW 
ZAK?ADU POPRAWCZEGO W BIA?YMSTOKU

1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdzia! po(wi&cony jest tematyce czasu wolnego. Jako przedmiot 

bada" poni#szej pracy autorzy uznaj' sposoby sp&dzania czasu wolnego wycho-
wanków Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku. Przedstawione zosta!y mo#liwo(ci 
zaj&+ dodatkowych zaoferowane przez zak!ad poprawczy. Uwaga po(wi&cona jest 
faktycznym metodom wykorzystywania wolnego czasu przez wychowanków.

Obszar bada" wydaje si& wart poznania ze wzgl&du na jego du#y potencja! 
w zakresie wspó!czesnych form resocjalizacji. Z dotychczasowych bada" wynika, 
#e$odpowiednie formy gospodarowania czasem wolnym nieletnich mog' mie+ po-
zytywne skutki w obni#aniu wykonywanych przez nich zachowa" ryzykownych. 
W literaturze akcentuje si& równie# wag& wzmacniania kompetencji m!odzie#y nie-
przystosowanej spo!ecznie (Konopczy"ski, 2018). 

W oparciu o regulamin Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku wychowankom 
zapewnia si& udzia! w ró#norodnych formach zaj&ciach. Dzia!ania mo#na podzie-
li+ na zaj&cia obligatoryjne, b&d'ce elementem terapeutycznym, jak i fakultatywne, 
które stanowi' pewn' alternatyw& na sp&dzanie wolnych chwil. W niniejszym roz-
dziale omówione zostan' te drugie aktywno(ci, które okre(lane b&d' mianem cza-
su wolnego. 

Czas wolny, jakim dysponuj' wychowankowie, przyjmuje dwie formy. Pierwsza 
z nich obejmuje o, cjalne, regularne zaj&cia prowadzone przez instruktorów o cha-
rakterze fakultatywnym. Druga forma to ró#nego rodzaju dzia!ania podopiecznych 
zak!adu, które pomimo braku sformalizowania s' czynno(ciami powtarzaj'cymi 
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si& w(ród wychowanków. Na potrzeby niniejszej pracy, w celu u!atwienia analizy 
jak i prezentacji danych, postanowiono nazwa+ omówione podkategorie czasu wol-
nego. Tym samym wyodr&bniono czas ustrukturyzowany jak i nieustrukturyzowa-
ny. Celem niniejszego rozdzia!u jest scharakteryzowanie czasu wolnego wychowan-
ków Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku.

2. Przegl!d literatury dotycz!cy czasu wolnego
Jak s!usznie wskazuje Maria Czerpaniak-Walczak, czas wolny jest to interwa! 

czasu, w którym cz!owiek ma szans% podejmowa) takie tre"ci i formy aktywno"ci, któ-
re zwi,zane s, z dowolnymi wyborami i jako takie s, $ród!em zadowolenia (Czer-
paniak-Walczak, 1997). Tak pojmowany czas wolny jest okazj' do samorealizacji. 
Tre(ci, które go wype!niaj', okazuj' si& (rodkiem realizowania potrzeb i osi'gania 
warto(ci. 

W oparciu o analizy de, nicji czasu wolnego dokonanego przez Natali& Bojar-
sk' (2016) czas ten charakteryzuje si& tym, #e jest do dyspozycji m!odzie#y po wy-
konaniu czynno(ci zwi'zanych z nauk' i obowi'zkami domowymi, a dzia!ania po-
dejmowane s' dobrowolne, bezinteresowne i koncentruj' si& wokó! przyjemno(ci 
towarzysz'cej realizowanym zaj&ciom. Ponadto powinien równie# zapewnia+ wa-
runki i mo#liwo(ci do jak najpe!niejszego rozwoju.

Czas wolny mo#e spe!nia+ ró#ne funkcje. Zalicza si& do nich mi.in funkcj&: 
edukacyjn', wychowawcz', integracyjn', rekreacyjn' i kompensacyjn' (Wnuk-
-Lipi"ski, 1972). Pierwsza z wymienionych funkcji opiera si& na zaspakajaniu po-
trzeb poznawczych oraz bezinteresownym i niewymuszonym zdobywaniu wiedzy 
i do(wiadcze". Funkcja wychowawcza skupia si& natomiast na przyswajaniu zasad 
(wiatopogl'dowych, jak i norm post&powania. Bardzo wa#na ze spo!ecznego punk-
tu widzenia jest trzecia z wyliczonych funkcji – integracyjna. Pozwala ona budowa+ 
wi&zi i relacj& w ró#nych grupach spo!ecznych. Mo#e by+ realizowana wraz z funk-
cj' rekreacyjn', która jest odpowiedzialna za wypoczynek psycho, zyczny. Ostatnia 
jest funkcja kompensacyjna – odnosi si& do kompensacji w stosunku „do tre(ci i ro-
dzaju czynno(ci wykonywanych w czasie pracy, nauki”.

Czas wolny mo#e przybiera+ ró#ne formy. Zale#' one mi&dzy innymi od wie-
ku jednostki oraz grup spo!ecznych, w których przebywa. Z dost&pnej literatury na-
ukowej wynika, i# w(ród osób nieletnich istotn' rol& w czasie wolnym pe!ni mu-
zyka (Kisiel, 2015). Jest ona elementarn' cz&(ci' codzienno(ci, a jej w!'czanie jest 
cz&sto jedn' z pierwszych czynno(ci wykonywanych po przebudzeniu. Towarzy-
szy m!odzie#y w czasie dnia, podczas integracji rówie(niczych, a nawet w szkole. 
Ponadto mo#e by+ istotnym czynnikiem zespalaj'cym grupy m!odzie#owe, wp!y-
waj'c tym samym na poczucie przynale#no(ci jednostki z jednoczesn' mo#liwo-
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(ci' jej manifestowania. Warto zauwa#y+, #e muzyka niesie ze sob' du#y walor re-
socjalizacyjny. Mo#e bowiem wp!yn'+ na mody, kacj& postaw nieletniego. Dzi&ki 
temu, #e$wp!ywa na sfer& emocjonaln' cz!owieka bardziej ni# na intelektualny wy-
miar osobowo(ci, ma mo#liwo(+ wzbogacania prze#y+ wewn&trznych nieletniego, 
kszta!tuj'c tym samym jego psychik&.

Inn' form' sp&dzania czasu wolnego równie cenion' w procesie resocjaliza-
cji jest twórczo(+ plastyczna (Florczykiewicz, 2010), sport (Konopczy"ski, 2006, 
Mielczarek 2020, Skuza 2014), czy teatr (Pyrzyk–Kuta, 2015, Konopczy"ski, 2006). 
Pomocne bywaj' tak#e metody ciesz'ce si& mniejsz' popularno(ci', czego przy-
k!adem jest metoda harcerska (Radzki, 2016). Ka#da z wymienionych metod, bez 
wzgl&du na jej form&, pomaga w kszta!towaniu osobowo(ci m!odych osób, oddzia-
!uje na sfer& emocjonaln', samoocen&, kszta!tuj'c tym samym to#samo(+ jednostek 
(Antoniak, 2019).

Ze wzgl&du na du#y potencja! dzia!a" czas wolny nieletnich jest bardzo istot-
nym obszarem bada". Konstruktywnie wykorzystany mo#e pozytywnie wp!yn'+ 
na rozwój jednostki. Pozwala na nabywanie nowych umiej&tno(ci, jak i kszta!ce-
nie ju# odkrytych kompetencji. Jego kreatywne sp&dzanie mo#e pozytywnie wp!y-
n'+ na proces resocjalizacji wychowanków, czego potwierdzeniem jest koncepcja 
twórczej resocjalizacji (Konopczy"ski, 2014). Zgodnie z jej za!o#eniami akcentowa-
nie zasobów ludzkich, zamiast braków, mo#e przyczyni+ si& do wewn&trznego roz-
woju jednostki i wykreowania to#samo(ci akceptowanej spo!ecznie (Konopczy"-
ski, 2018). Wynika to ze wzrostu samooceny, co realnie wp!ywa na destygmatyzacj& 
i lepsz' readaptacj& spo!eczn'. 

Rozwijanie kompetencji w czasie wolnym wp!ywa korzystnie nie tylko na krót-
koterminowe ryzyko pope!nienia czynów nieakceptowalnych spo!ecznie, ale rów-
nie# na d!ugoterminow' zmian& zachowania. W wyniku tego sposób sp&dzania 
wolnego czasu mo#e po(rednio wp!yn'+ na lepsz' przysz!o(+ nieletnich. Ukszta!to-
wana to#samo(+ jednostek mo#e bowiem pomóc w lepszym funkcjownowaniu oraz 
radzeniu sobie z trudno(ciami #yciowymi. W oparciu o powy#sze za!o#enia pozna-
nie sposobów zagospodarowania czasu przez wychowanków zak!adu poprawczego 
i kompetencji nieletnich w zakresie aktywnych form sp&dzania wolnego czasu wy-
daje si& szczególnie istotnym obszarem bada". 

3. Metodologia bada(
W tym podrozdziale omówi!y(my kwestie dotycz'ce organizacji oraz przebie-

gu przeprowadzonych bada". Nakre(lona we wprowadzeniu problematyka ukazu-
je zagadnienia, na których skupi!y(my si& w tym fragmencie tekstu. Podrozdzia! 
dotycz'cy metodologii bada" okre(la cel g!ówny oraz cele szczegó!owe, techniki, 
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metody, a tak#e wykorzystane narz&dzia badawcze, które by!y niezb&dne do prze-
prowadzenia bada". W dalszej cz&(ci przedstawi!y(my krótk' charakterystyk& osób 
badanych, z zachowaniem ich anonimowo(ci. W cz&(ci ko"cowej przeprowadzi!y-
(my skrócony opis fazowego podzia!u organizacji i przebiegu bada".

Wed!ug Zaczy"skiego celem bada" jest „bli#sze okre(lenie tego, do czego zmie-
rza badacz, co pragnie osi'gn'+ w swoim dzia!aniu. Uzasadnienie potrzeby formu-
!owania celu w koncepcji wydaje si& zbyteczne, gdy pami&tamy o tym, #e praca ba-
dacza nale#y do dzia!a" najbardziej ukierunkowanych na cel. Podany w koncepcji 
cel musi legitymowa+ si& konkretno(ci', jasno(ci' i realno(ci'” (Zaczy"ski, 1995). 
Dutkiewicz zauwa#a, #e „ka#de badanie s!u#y realizacji okre(lonego celu. Celem 
bada" jest d'#enie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach b&-
d'cych przedmiotem bada"” (Dutkiewicz, 2001). G"ównym celem naszych bada( 
by"o scharakteryzowanie organizacji czasu wolnego wychowanków w Zak"adzie 
Poprawczym w Bia"ymstoku. Celem prognostycznym z kolei by!o opisanie mo#li-
wo(ci sp&dzania czasu wolnego wychowanków, które mog!yby wp!yn'+ na ulepsze-
nie zmian w przysz!o(ci.

Sformu!owali(my nast&puj'ce cele szczegó!owe:

1. Analiza zorganizowanych form czasu wolnego wychowanków.
2. Opisanie czasu wolnego nieustrukturyzowanego wychowanków.
3. Analiza sp&dzania czasu wolnego przez wychowanków w okresie wakacji 

i dni (wi'tecznych.

Okre(lenie problemów badawczych jest pewnym uszczegó!owieniem przed-
miotu bada" oraz postawionych celów. Nasze problemy badawcze przeedstawiaj' 
si& nast&puj'co: 

Problem g!ówny: Jak przebiega organizacja czasu wolnego wychowanków?

Problemy szczegó!owe: 

1. Czym charakteryzuje si& czas wolny ustrukturyzowany wychowanków?
2. Czym charakteryzuje si& czas wolny nieustrukturyzowany wychowanków?
3. W jaki sposób wychowankowie sp&dzaj' czas wolny w okresie wakacji i dni 

(wi'tecznych?

Dane, niezb&dne do utworzenia tego rozdzia!u, zebra!y(my za pomoc' takich 
technik badawczych, jak: obserwacja uczestnicz'ca oraz wywiad pog!&biony, cz&-
(ciowo ustrukturyzowany. Natomiast wykorzystanymi narz&dziami badawczymi 
okaza!y si&: arkusz obserwacji oraz dyspozycje do wywiadu. 
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Przygotowane dyspozycje do wywiadu pozwoli!y nam na uporz'dkowanie 
omawianych zagadnie". Maj'c na wzgl&dzie, i# osoby badane charakteryzuj' si& 
sk!onno(ciami do zmiany tematu, wy#ej wymienione narz&dzie badawcze okaza!o 
si& pomocne oraz u!atwi!o nadanie kierunku narracji.

Kontakt z osobami badanymi nawi'zywa!y(my przy wykorzystaniu metody 
kuli (nie#nej. Charakteryzuje si& ona nielosowym doborem respondentów do pró-
by badanej. Rozpocz&cie bada" umo#liwi!a wspó!praca z dyrektorem zak!adu po-
prawczego, od którego otrzyma!y(my kontakt do wychowawców. Po zako"czeniu 
ka#dego kolejnego wywiadu zwraca!y(my si& z pro(b' do respondenta o wskaza-
nie znajomej osoby, z któr' mog!yby(my równie# przeprowadzi+ wywiad dotycz'cy 
tego samego zagadnienia. Powy#sza metoda okaza!a si& trafna, a zebrane dane zo-
sta!y poddane delibracji, czego wynikiem przedstawia si& poni#sza analiza bada".

Za pomoc' uprzednio przygotowanych dyspozycji do wywiadu przeprowa-
dzi!y(my osiem wywiadów z wychowankami oraz wychowawcami, które pozwoli-
!y na otrzymanie szczegó!owych odpowiedzi dotycz'cych sp&dzania czasu wolnego 
przez podopiecznych zak!adu. Wywiady nagra!y(my za pomoc' dyktafonu, na co 
respondenci wyrazili zgod&, podpisuj'c o(wiadczenie. Zebrane dane podda!y(my 
kodowaniu oraz szczegó!owej analizie.

Poni#ej przedstawi!y(my krótk' charakterystyk& badanych:
 – wychowawczyni Joanna – pracownik zakładu poprawczego od 26 lat; wy-

chowawca hostelu od września 2019 r.;

 – wychowawczyni Katarzyna – prowadz'ca zaj&cia biblioteczne, lekcje j&zyka 
angielskiego, lekcje historii, absolwentka , lologii angielskiej, uko"czy!a stu-
dia podyplomowe z zakresu resocjalizacji, pracownik internatu;

 – wychowawca Filip – prowadz'cy ko!o szachowe, czynny szachista, dzia!aj'-
cy w (rodowisku szachowym, posiadaj'cy uprawnienia instruktora szacho-
wego Polskiego Zwi'zku Szachowego; pracownik zak!adu poprawczego od 
wrze(nia 1998 r.;

 – wychowawca Micha" – prowadz'cy zintegrowane ko!o zainteresowa" z za-
kresu projektowania i drukowania 3D oraz kaletnictwa, wykszta!cenie wy#-
sze ze specjalizacj' pedagogika opieku"czo-wychowawcza, studia podyplo-
mowe z zakresu resocjalizacji, psychoterapeuta uzale#nie";

 – wychowanek Krzysiek – przebywa w placówce od roku, wcze(niej by! 
w dwóch m!odzie#owych o(rodkach wychowawczych, których wynikiem 
pobytu by!o nadprogramowe opuszczanie lekcji w szkole;

 – wychowanek Marcin – lat 20, przebywaj'cy od 3 lat w Zak!adzie Popraw-
czym w Bia!ymstoku; 
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 – wychowanek )ukasz – lat 19, w hostelu od czerwca 2021 r.; drugi pobyt 
w placówce;

 – wychowanek Kamil – lat 17, w hostelu od lipca 2021 r.; pierwszy pobyt 
w placówce;

 – wychowanek Eryk – lat 17, w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku od 
3$miesi&cy;

 – wychowanek )ukasz – lat 19, przebywa w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ym-
stoku od 6 miesi&cy;

 – wychowanek Fabian – lat 20, przebywa w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ym-
stoku od 4 lat;

 – wychowanek B"a&ej – lat 19, przebywa w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ym-
stoku od 3 lat.

Badania przeprowadzi!y(my na terenie Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku 
przy ulicy 42. Pu!ku Piechoty 117. Najcz&(ciej wywiady realizowa!y(my w pokoju 
wychowawców oraz na korytarzu, w cichym i spokojnym miejscu. Rozpocz&cie ba-
da" przed!u#y!y restrykcje zwi'zane z pandemi' COVID-19.

Sporz'dzony oraz wykorzystany arkusz obserwacji pomóg! nam w g!&bszym 
skupieniu si& na istocie przedmiotu bada". Pozwoli! na zwrócenie uwagi na istot-
ne szczegó!y, których na co dzie" nasz mózg nie rejestruje. Rozwijaj'c zagadnie-
nie, zwróci!y(my uwag& m.in. na: sposób wypowiadania si& wychowanków o so-
bie oraz przejawiane zachowanie w stosunku do pedagogów w czasie rywalizacji jak 
i poza ni', reakcje nieletnich na zadawane pytania, komunikacj& niewerbaln' pod-
czas przeprowadzania wywiadu. Zapisywa!y(my tak#e istotne informacje dotycz'ce 
pierwszych emocji zwi'zanych z przekroczeniem placówki, pierwszych my(li, obaw 
i pyta", które mno#y!y si& w g!owie.

Przeprowadzone badania odbywa!y si& w nast&puj'cych fazach:

I faza – przygotowanie merytoryczne niezb&dne do w!a(ciwej wspó!pracy z kadr' 
oraz wychowankami, obmy(lenie koncepcji bada";

II faza – realizacja bada";

III faza – formu!owania wniosków.

Na faz& I sk!adaj' si& nast&puj'ce dzia!ania: zapoznanie si& z metodologi', stu-
diowanie literatury, obmy(lenie tematu, formu!owanie hipotez i problemów badaw-
czych, dobieranie metod, przygotowanie kwestionariuszy wywiadu, sporz'dzenie 
arkuszy obserwacyjnych. Faza II to: przeprowadzenie obserwacji, wype!nianie ar-
kuszy obserwacyjnych, przeprowadzenie wywiadu z wychowawcami oraz wycho-
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wankami, analiza dokumentów. Faza III obejmuje: opracowanie zgromadzonego 
materia!u badawczego oraz formu!owanie wniosków. 

4. Analiza zebranego materia"u badawczego
W niniejszym podrozdziale zaj&!y(my si& prezentacj' analiz zebranego ma-

teria!u badawczego. Zosta! on podzielony na czas wolny ustrukturyzowany i nie-
ustrukturyzowany. Pierwszy jest aktywno(ci' o charakterze fakultatywnym, wpi-
san' w gra, k dnia wychowanków. Do takich zaj&+ zaliczamy: zaj&cia biblioteczne, 
ko!o szachowe oraz zintegrowane ko!o zainteresowa" z zakresu projektowania 
i drukowania 3D oraz kaletnictwa. Natomiast czas nieustrukturyzowany to czas 
wolny wychowanków, który nie przybiera okre(lonej formy, ale wynika z powta-
rzalno(ci aktywno(ci w(ród podopiecznych. Jest inicjowany tak#e przez wycho-
wawców zak!adu, ale opiera si& na niesformalizowanych dzia!aniach.

4.1. Czas wolny ustrukturyzowany 
4.1.1. Biblioteka

Zaj&cia biblioteczne s' wpisane w plan zaj&+ ucznia. Na ten cel wychowanko-
wie maj' przeznaczone 18 godzin w miesi'cu. Natomiast ucz&szczanie do wypo#y-
czalni jest równie# jedn' z mo#liwo(ci konstruktywnego sp&dzania czasu wolnego 
przez podopiecznych:

Mog, te# przychodzi) po lekcjach, jak ja jestem oczywi"cie. Przychodz, wtedy 
z wychowawc, i ja bior% ich pod opiek%. Jak kto" wyra#a ch%), to dlaczego nie? Ale ci, 
którzy maj, przypa!, to nie mog,, no tak jest, to te# jest jakiego" rodzaju nagroda dla 
nich. (wychowawczyni Katarzyna)

Biblioteka ma równie# za zadanie wspieranie wychowawców, chc'cych posze-
rzy+ swój warsztat pedagogiczny:

Jest du#o nauczycieli, którzy si% dokszta!caj,, robi, podyplomówki. Przychodz, 
do mnie i ja zamawiam, co potrzebuj,. W sumie, to je#eli chodzi o wypo#yczanie ksi,-
#ek, to w!a"nie wychowawcy w wi%kszo"ci zamawiaj,. (wychowawczyni Katarzyna)

Wychowankowie ucz&szczaj' do biblioteki, aby korzysta+ z komputera, wy-
po#ycza+ ksi'#ki oraz przygotowywa+ projekty na wybrane uroczysto(ci i (wi&ta. 
W tym miejscu wykorzystywane s' równie# ich umiej&tno(ci komputerowe, np. 
przy tworzeniu , lmików:

Przez ch!opców ksi,#ki s, raczej wypo#yczane falowo, kiedy s, na izbie chorych 
i w przej"ciówce, zamawiaj, raczej wi%cej, g!ównie s, to ksi,#ki o tematyce fanta-
stycznej i czasopisma sportowe. (wychowawczyni Katarzyna)
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Literatura jest zamawiana 2 razy w roku, a na jej rodzaj wychowankowie rów-
nie# maj' wp!yw. Bibliotekarka s!ucha pró(b i potrzeb swoich podopiecznych, ale to 
ona, jako pedagog, decyduje, które ksi'#ki mo#e zamówi+:

Z Pani, zawsze mo#na si% dogada), jak nie mo#e zamówi), to poleci co" innego 
w podobnym stylu. (wychowanek Krzysiek)

Jak ju# wy#ej wspomnia!y(my, czas sp&dzony w bibliotece nie odnosi si& tylko 
do korzystania z komputera i wypo#yczania literatury. Dzi&ki zaanga#owaniu wy-
chowawczyni w tym miejscu przygotowywane s' równie# projekty na uroczysto(ci 
i (wi&ta:

Ale# nie wiesz, jakie to jest trudne, ile nerwów to kosztuje, ale warto, powiem, 
#e+warto, bo pó$niej wida) efekty pracy i to daje najwi%cej satysfakcji i motywacji. 
Najtrudniej to wszystko zorganizowa), bo raz im si% chce, nast%pnego dnia im si% nie 
chce i oni maj, tego wszystkiego do"). Ale trzeba by) cierpliwym. Jak znajd% dzie', 
w którym maj, ch%), to wspólnymi si!ami mo#emy stworzy) naprawd% "wietne pro-
jekty. (wychowawczyni Katarzyna)

We wrze(niu 2021 r. wychowankowie brali udzia! w g!o(nym czytaniu z pre-
zydentem Andrzejem Dud', w paHdzierniku przygotowuj' si& na jesie" i maluj' 
wspólnie li(cie, które póHniej znajduj' miejsce w gablotach, a listopad jest przezna-
czony m.in. na projekty zwi'zane ze (wi&tem niepodleg!o(ci. W grudniu wycho-
wankowie bior' udzia! w projektach (wi'tecznych, luty jest po(wi&cony uroczysto-
(ciom walentynkowym, natomiast w kwietniu s' zaanga#owani m.in. w malowanie 
jajek wielkanocnych:

To jest tylko kawa!ek twórczo"ci wychowanków. Raz, dwa razy w miesi,cu za-
wsze co" si% dzieje, staram si% zach%ca) ch!opaków, bo to "wietna forma sp%dzania 
czasu wolnego i sp%dzania czasu ze sob,, polepszanie kontaktów. (wychowawczyni 
Katarzyna)

4.1.2. Ko"o szachowe

Zaj&cia szachowe stanowi' jedn' z form aktywno(ci, któr' mog' podejmowa+ 
wychowankowie podczas czasu wolnego w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku. 
„ko!o szachowe” prowadzi wychowawca, czynny szachista. Zaj&cia odbywaj' w po-
mieszczeniu ko!a szachowego na terenie internatu. Uczestnikami s' wszyscy ch&t-
ni wychowankowie zak!adu. Zaj&cia realizowane s' w formie dwugodzinnych spo-
tka" raz w tygodniu:

Za!o#enie ko!a szachowego by!o pomys!em intencjonalnym. Szuka!em czego", co 
mog!oby wp!yn,) na rozwijanie zainteresowa', zdolno"ci zwi,zanych z rozumowa-
niem, koncentracj%. Wtedy nie by!o komputerów, a to roznios!o si% po ca!ym zak!adzie 
jak zaraza, ka#dy gra!. (wychowawca Filip)
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Na zaj&ciach ko!a szachowego zawsze panuje przyjazna atmosfera. Wychowan-
kowie ch&tnie uczestnicz', s' zaanga#owani, poniewa# przychodz'c na zaj&cia, wie-
dz', #e$nie s' pod presj'. Zazwyczaj w zaj&ciach systematycznie bierze udzia! o(miu 
wychowanków, ale s' te# tacy, którzy przychodz' pogra+ raz na jaki( czas. Maj' 
(wiadomo(+, #e s' to lekcje treningowe i nie zawsze musz' odnosi+ na nich zwyci&-
stwo. Jest to czas, kiedy si& ucz', zdobywaj' nowe umiej&tno(ci, rozwijaj' swoj' pa-
mi&+, wzajemnie si& motywuj' i inspiruj'. 

Wychowankowie graj' ze sob' wed!ug podzia!u rangowego, co daje mo#liwo(+ 
walki z równym przeciwnikiem i nie prowadzi do demotywacji zawodników:

Je#eli na szachownicy jest pewien motyw szachowy, to robimy stopklatk% i oma-
wiamy dane zagranie. Ja, jako wychowawca, staram si% nie bra) udzia!u w rozgryw-
kach, jestem s%dzi,, obserwuj% ich, t!umacz% na bie#,co i pomagam. Taki uk!ad sobie 
wypracowa!em, poniewa# broni mnie to przez zazdro"ci, z ich strony, #e z kim" za-
gra!em, a z kim" nie. (wychowawca Filip) 

Na koniec zaj&+ nast&puje podsumowanie, podzielenie si& odczuciami, obni-
#enie napi&cia, wymiana do(wiadcze", rozmowa o tym, czego wychowankowie si& 
nauczyli podczas danych rozgrywek. 

Stosunek wychowanków do ko!a jest zbie#ny z ich obecnymi emocjami, zale#y 
od tego, co si& dzieje u nich w danej chwili:

S, zaanga#owani na tyle, na ile mog, w danym momencie. Ka#dy z nas stara si% 
wykorzystywa) nawet ich najmniejsz, energi% i stworzy) warto"ciowe zaj%cia. Chodzi 
o to, aby uczestniczyli w nich z pe!n, "wiadomo"ci,, bez presji, z pe!nym zaanga#owa-
niem i ch%ci,. (wychowawca Filip)

Dzi&ki zaanga#owaniu wychowanków i wychowawcy turnieje szachowe nie s' 
organizowane tylko w placówce. Podopieczni maj' równie# okazj& wyjazdu na tur-
nieje odbywaj'ce si& poza zak!adem poprawczym. Jest to tak#e motywacj' dla za-
wodników, którzy staraj' si& rywalizowa+ na coraz wy#szym poziomie. Jednak 
mo#liwo(+ wyjazdu na turniej realizowany poza placówk' jest mo#liwy tylko dla 
wychowanków z uprawnieniami do przepustek. A wi&c jest to okazja nie tylko do 
walki o najwy#sze lokaty na zawodach, które odbywaj' si& na terenie zak!adu, ale 
tak#e motywacja do poprawy zachowania, aby uzyska+ uprawnienia do przepustki 
dla tych wychowanków, którzy takowej nie posiadaj': 

Staram si% ich motywowa) za pomoc, wp!ywu osobistego, rozmowy, pokazywa-
nia im, #e bez nich nie by!oby tego wszystkiego. To oni tworz, to wszystko, mog, mie) 
to, o co walcz,, wystarczy, #e b%d, ukazywa) ch%) zmiany i poprawy, takiej prawdzi-
wej. (wychowawca Filip)
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Ko!o szachowe nie zawiesi!o swojej dzia!alno(ci podczas pandemii COVID-19. 
Pomimo braku rozgrywanych turniejów na zewn'trz wychowankowie mogli rywa-
lizowa+ na turniejach za po(rednictwem komputerów:

My"l%, #e odnale$li"my si% bardzo dobrze w tej sytuacji. Ch!opaki brali udzia! 
m.in. w ligach podlaskich, dru#ynówkach i pojedynczych turniejach. Zdobyli cenne 
do"wiadczenie i "wietnie si% przy tym bawili"my. (wychowawca Filip) 

Tak wychowawca ko!a szachowego wypowiada si& na temat napotykanych 
trudno(ci i wyzwa" wyst&puj'cych w swojej pracy:

Najtrudniejszym wyzwaniem jest "wiadomo"), #e nigdy nie masz pewno"ci, czy 
kto" b%dzie kontynuowa! swoj, pasj% po wyj"ciu z zak!adu. Dajesz od siebie 110%, ale 
wiesz, #e wi%kszo") mo#e przesta) trenowa), a bez treningu nie ma rozwoju, bez tre-
ningu nie ma pój"cia naprzód. Ale mimo moich obaw daj% z siebie wszystko i zawsze 
w nich wierz%.

To nasze miejsce zrobione wspólnymi si!ami. (wychowawca Filip)

Medale i dyplomy szachistów 

Fot. Natalia Markowska, 2021
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4.1.3. Zintegrowane ko"o zainteresowa( z zakresu projektowania 
i drukowania 3D oraz kaletnictwa

Ko!a zainteresowa" z zakresu projektowania i drukowania 3D oraz kaletnic-
twa oferuj' wychowankom spotkania raz w tygodniu. S' to dwie godziny, w których 
podopieczni maj' szans& na odkrycie b'dH rozwijanie swoich zainteresowa" zwi'-
zanych z proponowan' tematyk'. 

Utworzenie ko!a zainteresowa" wi'za!o si& z potrzeb' umo#liwienia wycho-
wankom poszukiwania nowej pasji, która mia!a na celu pozyskanie przydatnych 
umiej&tno(ci. Intencjonalnym zabiegiem by!o równie# pokazanie podopiecznym 
innych mo#liwo(ci sp&dzania czasu wolnego. Stwarza to mo#liwo(+ dokszta!cania 
si&, zdobywania nowych do(wiadcze" oraz kompetencji, które u!atwi' im funkcjo-
nowanie poza placówk' i pozyskanie pracy.

Dzi&ki mo#liwo(ci korzystania z drukarki 3D podopieczni maj' okazj& do 
przeniesienia swoich pomys!ów z wyobraHni do (wiata rzeczywistego. Maszyna po-
zwala na urzeczywistnienie projektów znajduj'cych si& m.in. w programach gra-
, cznych poprzez ich wydruk. Z jej pomoc' wychowankowie mog' równie# stwo-
rzy+ przedmioty codziennego u#ytku na podstawie w!asnych projektów:

Cz%sto praca z drukark, 3D dla nich to tylko ustawienie drukarki i zrobienie 
przedmiotu. Dla mnie to znaczy, #e wychowanek musia! znale$) projekt, "ci,gn,) go, 
musia! odpali) program do obs!ugi drukarki, musia! go wstawi), zmieni) ustawienia 
projektu, eksportowa), przenie") na kart%, uruchomi) drukark% i tak si% uczy. W jego 
rozumieniu on tylko sobie robi przedmiot, w moim rozumieniu to jest du#o wi%cej. 
(wychowawca Micha!)

Samo przygotowanie projektu 3D w programie komputerowym jest skompli-
kowane i wymaga posiadania pewnych umiej&tno(ci informatycznych, skupienia 
oraz wspó!pracy w grupie. Jest cz&(ci' wci'gaj'cych i rozwijaj'cych zaj&+. Jest to 
tak#e bardzo dobry sposób, aby uatrakcyjni+ sposób nauki i do podstawowych lek-
cji z wykorzystaniem klasycznych pomocy naukowych doda+ wydruk 3D. 

Kaletnictwo jest rzemios!em polegaj'cym na wytwarzaniu i naprawie przed-
miotów ze skóry. Zawód ten zanika g!ównie ze wzgl&du na rozwój przemys!u skó-
rzanego i spadek cen wytwarzanych przez niego produktów. W Polsce mo#na spo-
tka+ nieliczne ju# pracownie kaletnicze, zazwyczaj w du#ych miastach. Zdobycie 
kompetencji w tym zakresie jest szczególnie cenne ze wzgl&du na wspó!czesny za-
nik zainteresowania kaletnictwem. Wychowankowie maj' tym samym mo#liwo(+ 
stworzenia produktów niszowych, co wp!ywa na wzrost ich ceny. Takie umiej&tno-
(ci mog' by+ zatem cennym walorem w perspektywie przysz!ej pracy zarobkowej 
wychowanków.
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Kaletnictwo jest coraz rzadziej spotykanym zawodem. Po dodaniu go do ofer-
ty ko!a zainteresowa" zak!adu poprawczego spotka!o si& z du#' uwag' i ciekawo-
(ci' wychowanków:

Na pocz,tku by!o ich nawet dziesi%ciu w jednym pomieszczeniu, nie mie"cili"my 
si%, ale bardzo chcieli pracowa). By!o wida) ich zadowolenie na twarzy, kiedy sko'-
czyli swój projekt i dawali rodzinie w prezencie. (wychowawca Micha!)

Zdobycie umiej&tno(ci w tym zakresie jest cennym zasobem wzmacniaj'cym 
jednostki. Poszerza zakres kompetencji praktycznych, co pozytywnie wp!ywa na sa-
moocen& m!odzie#y.Wychowankowie wykorzystuj' zdobyte zdolno(ci na ró#ne spo-
soby, np. w #yciu codziennym – przy drobnych naprawach swoich dóbr osobistych.

Zauwa#on' przez wychowawców motywacj' do udzia!u w zaj&ciach s' faktycz-
ne materialne wytwory, które mog' podarowa+ bliskiej osobie. To ich motywuje, 
bo nie tylko si& ucz' czego( nowego i zdobywaj' do(wiadczenie, ale tak#e widz' 
efekty materialne, co(, co jest zrobione przez nich samych. Istotnym aspektem jest 
fakt, i# stworzone na zaj&ciach projekty staj' si& w!asno(ci' wychowanków. Zach&-
ca ich to do zaanga#owania w prac& oraz do tworzenia rzeczy praktycznych na w!a-
sny u#ytek. Nierzadko spotykanym zjawiskiem jest stworzenie projektu na zaj&-
ciach i wykorzystanie stworzonego dzie!a jako prezentu dla bliskiej osoby. Aspekt 
ten jest ceniony przez wychowanków, gdy# stanowi cz&sto jedn' z niewielu mo#li-
wo(ci stworzenia podarunku:

Fajnie tam jest, mo#na zrobi) co" fajnego, ja mamie torebk% zrobi!em i si% ucie-
szy!a. (wychowanek Marcin)

Projekt wykonany przez wychowanków w ramach zajęć koła projektowania 
i drukowania 3D oraz kaletnictwa

1ród!o: https://bibliotekazpbialystok.com/2020/12/17/kolo-kaletnicze-4/ [dost%p: 31.10.2021]
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Wychowankowie wiedz', #e zaj&cia nie s' obowi'zkowe i traktuj' je jako czas, 
w którym mog' si& czego( nowego nauczy+, zrobi+ prezent bliskiej osobie lub sp&-
dzi+ chwile w dobrym towarzystwie. Przychodz', je(li czuj' tak' potrzeb&. Pedagog 
jest osob' wspieraj'c' w tym procesie nauczania, wyznaczaj'c' kierunek dzia!a" 
oraz motywuj'c' do pracy. Wychowawca wypowiada si& o kole zainteresowa" jako 
o szczególnym i niepowtarzalnym miejscu: 

Miejsce jest specy. czne w!a"nie dzi%ki istnieniu tego wymieraj,cego zawodu, ja-
kim jest kaletnictwo. Samo ko!o, które pozwala nauczy) si% czego" niespotykanego, 
które daje mo#liwo") podarowania prezentu zrobionego samodzielnie bliskiej osobie, 
które pomaga przezwyci%#a) wady i korygowa) je. Ale te# atmosfera, pozwalaj,ca wy-
chowankom zrelaksowa) si%, oni nie patrz, na to jak na lekcje, na które musz, i"). 
To+jest czas, który mog, dobrze spo#ytkowa) w mi!ym towarzystwie. (wychowawca 
Micha!) 

Zdarza si&, #e podopieczni przychodz' na ko!o tylko po to, #eby usi'(+ i poroz-
mawia+, poniewa# dobrze im si& tam sp&dza czas. Wychowawca stara si& ich zach&-
ca+ i doradza+, ale nie zmusza. Je#eli czuj', #e chc' zaprojektowa+ co( na danych za-
j&ciach i maj' do tego motywacj&, to zawsze jest taka mo#liwo(+:

Cz%sto ch!opaki przychodz,, co" posiedz,, par% razy nic nie b%d, robi), ale b%d, 
obserwowa), a# w ko'cu si% zach%c,. Maj, te# wp!yw na to, co b%d, robi) na zaj%-
ciach, Dzi%ki ma!ym zach%tom si%gaj, równie# po skór% i tak rozwija si% ich zaintere-
sowanie do kaletnictwa. Nie z musu, ale z zaciekawienia, a pó$niej z pasji. (wycho-
wawca Micha!)

Wychowankowie przychodz' ch&tnie na zaj&cia, poniewa# nie ma ram i nikt 
im niczego nie narzuca. Nie maj' gra, ku lekcji w kole, nie musz' wykona+ okre(lo-
nej ilo(ci produktów, nie maj' na to przeznaczonego czasu. To pozwala im czu+ si& 
swobodnie i pracowa+ wed!ug w!asnych ch&ci:

Stosunek do ko!a jest ró#ny i w wi%kszo"ci zale#y od dnia, a to si% zmienia jak 
w kalejdoskopie. Ch!opaki cz%sto #artuj,, ale te# pojawia si% w,tek rywalizacji „Poka# 
swój portfel. Na pewno mój jest lepszy”. W ten sposób motywuj, si% wzajemnie. (wy-
chowawca Micha!)

W zaj&ciach dodatkowych uczestnicz' osoby zaanga#owane i takie, które cza-
sami wymagaj' zewn&trznej motywacji do dzia!ania:

[…] z regu!y, je#eli nie dam od siebie #adnej energii, #eby ich tu "ci,gn,), to ma!o 
kto znalaz!by u siebie tak, wewn%trzn, motywacj%, #eby przyj") samemu. Trzeba cza-
sami i") i przyci,gn,) za uszy, a jak ju# przyjd,, to mówi, „no dobra, to jak ju# jeste-
"my to co" zrobimy”. (wychowawca Micha!)
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Zaanga#owanie jest zale#ne od indywidualnego podej(cia ka#dego z wycho-
wanków – jego motywacji oraz samozaparcia. Dzi&ki zbudowanemu zaufaniu przez 
wychowawc& ko!a podopieczni, obserwuj'c przedmioty przez niego zrobione, mo-
tywuj' si& jeszcze bardziej:

Co", co te# ich podbudowuje, to moje s!owa. Cz%sto mówi%: „Spokojnie, ty te# 
dasz rad%, ja te# si% uczy!em, poka#% ci, jak to zrobi) krok po kroku”. U"wiadamiam 
im, #e jak najbardziej mog, si% myli), a ja jestem od tego, #eby ich naprowadza), 
wspiera) na swoim przyk!adzie i motywowa) do dalszej pracy. Staram te# ich uczy), 
jak si% dzieli) i czeka) na swoj, kolej. (wychowawca Micha!)

Praca wychowawcy ko!a zainteresowa" wi'#e si& równie# z trudno(ciami i wy-
zwaniami. Wynikaj' one z du#ego wk!adu w!asnego pedagoga, odnosz'cego si& do 
ci'g!ego zach&cania uczniów, pokazywania, #e mog' aktywnie sp&dzi+ czas wolny, 
zapraszania na zaj&cia, powtarzania, #e mog' si& nauczy+ czego(, co mo#e przyda+ 
im si& w przysz!o(ci. Jednak wychowawca s!usznie podkre(la, i# to tylko chwilowe 
uczucie, które mija w momencie zobaczenia rado(ci na twarzy wychowanków, ich 
pracy oraz widocznych efektów:

Trudno") jest wtedy, kiedy pocz,tek bazuje tylko na mojej energii, szukaj,c, ci,-
gn,c ich do pokoju, ci,g!e motywowanie, bardzo d!ugie, ci,g!e zach%canie. Oczywi-
"cie s, wyj,tki, niektórzy maj, „pstryczka”, #e raz si% poka#e i ju# wiedz, co i jak, ale 
innych trzeba mocno motywowa) i to zabiera du#o energii. My"l%, #e podobnie jest 
w ka#dej pracy z drugim cz!owiekiem, ale to oddaje, je"li wida) efekty tego motywo-
wania. (wychowawca Micha!)

Zasadniczym celem tego programu jest d'#enie do wzbudzenia i stymulowa-
nia aktywno(ci poznawczej i twórczej wychowanków. Zadaniem nie jest tylko po-
budzanie zainteresowa", ale równie# w!a(ciwe ukierunkowanie ciekawo(ci wycho-
wanków. 

Po!'czenie ze sob' tych odmiennych dziedzin w ramach organizacji jednego 
ko!a zainteresowa" pozwoli!o na wykorzystanie wyobraHni wychowanków oraz po-
kaza!o, jak w przyjemny sposób mo#na po!'czy+ rzemios!o z nowoczesnymi tech-
nologiami. Dzi&ki umiej&tno(ci obs!ugiwania drukarki 3D podopieczni maj' mo#-
liwo(+ skomponowania indywidualnych projektów, które b&d' mogli po!'czy+ ze 
swoimi w!asnor&cznie wykonanymi skórzanymi przedmiotami.

Dzia!ania ko!a zainteresowa" nie uleg!y zmianie w zwi'zku z pandemi' CO-
VID-19. Jednak wychowankowie motywowali si& jeszcze bardziej do dzia!ania 
w projektowanie prac. Dzi&ki zaanga#owaniu pedagoga podopieczni mieli mo#li-
wo(+ skonstruowania przy!bic, które pomog!y pracy hospicjum podczas pandemii. 
Zaanga#owanie w pomoc szpitalowi w ramach zaj&+ ko!a pozwoli!o na propagowa-
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nie aktywno(ci prospo!ecznej u wychowanków, której szczególn' form' by!o reago-
wanie na potrzeby spo!ecze"stwa w dobie pandemii:

Nasze dzia!ania na zewn%trz te# mog!y zosta) zauwa#one. Ch!opaki robili przy-
!bice dla hospicjum na drukarce 3D. Drukowali"my poszczególne elementy i pó$niej je 
sk!adali"my. W sumie wysz!o ich oko!o 50. To by! naprawd% dobry pomys!, który po-
zwoli! mi wykorzysta) ich zaanga#owanie, a oni przede wszystkim anga#uj,c si%, mie-
li "wiadomo"), #e komu" pomagaj,. (wychowawca Micha!)

4.2. Czas wolny nieustrukturyzowany

W tym podrozdziale omówione zostan' najcz&(ciej wybierane formy sp&dza-
nia czasu wolnego wybierane przez wychowanków wed!ug ich w!asnych upodo-
ba". Nie s' to zaj&cia organizowane przez wychowawców czy innych pracowników 
placówki. S' form' oddolnej aktywno(ci wychowanków i stanowi'  wa#ny element 
oddzia!ywa" resocjalizacyjnych, gdy# umo#liwiaj' nieletnim rozwój zainteresowa". 
Kadra, uwzgl&dniaj'c potrzeby podopiecznych, stara si& w miar& mo#liwo(ci , nan-
sowo–organizacyjnych przyczynia+ si& do nieustannego rozwoju technicznego pla-
cówki, uwzgl&dniaj'c sugestie i propozycje nieletnich.

4.2.1. Sport i rywalizacja

Uprawianie aktywno(ci , zycznej, w warunkach detencji jest istotnym elemen-
tem oddzia!ywa" instytucji, który ma wp!yw na zdrowie nieletnich. Wychowanko-
wie, aktywnie sp&dzaj'c swój czas wolny, zwi&kszaj' poziom sprawno(ci , zycznej, 
kszta!tuj' prawid!ow' postaw&, podwy#szaj' poczucie w!asnej warto(ci oraz samo-
poczucie, a tak#e rozwijaj' pasje i zainteresowania.

Wychowankowie twierdz', #e aktywno(+ , zyczna jest dobrym sposobem 
na sp&dzenie czasu ze sob' oraz okazj' do reG eksji. Si!ownia jest miejscem za-
mkni&tym, do którego nieletni przychodz' wraz z pedagogiem, który wprowadza 
ich na teren obiektu i zamyka drzwi na klucz. Wynika to z wymogów, wed!ug któ-
rych pedagog musi obserwowa+ i kontrolowa+ wychowanków:

Czasami po prostu id% na si!owni%, #eby si% odci,) od wszystkiego, No, tam po 
prostu zapominam o tych z!ych rzeczach i mam czas na spokojnie pomy"le) o sobie. 
(wychowanek Marcin)

Wychowankowie maj' równie# mo#liwo(+ skorzystania ze sto!u do tenisa sto-
!owego, który jest umieszczony na korytarzu. Kolejnym udogodnieniem jest stó! bi-
lardowy, który znajduje si& w szkole bran#owej. Dzi&ki temu, #e maj' okazj& tre-
nowa+ w zak!adzie, podopieczni, którzy posiadaj' przepustki, mog' bra+ udzia! 
w zawodach odbywaj'cych si& poza placówk' – jak na przyk!ad turniej tenisa sto-
!owego. 
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Nie brakuje tak#e dobrej zabawy w(ród organizowanych wyj(+ poza teren za-
k!adu w celu doskonalenia lub nabywania nowych umiej&tno(ci. Wychowankowie 
maj' mo#liwo(+ wspólnego, aktywnego sp&dzenia czasu na (wie#ym powietrzu, od-
wiedzaj'c nowe miejsca lub te, które ju# znaj'. Pomaga to w rozwijaniu pasji i umie-
j&tno(ci, a to jest jednym z celów czasu wolnego w procesie resocjalizacji. Z takich 
atrakcji mog' korzysta+ tylko ci podopieczni, którzy maj' mo#liwo(+ opuszczania 
placówki – posiadaj' przepustki.

Podopieczni bior' udzia! w innych zawodach, które s' organizowane na tere-
nie placówki. W ci'gu roku maj' okazj& rywalizowa+ w ró#nych aktywno(ciach , -
zycznych:

 – plebiscyt sportowy (organizowany przez nauczyciela wychowania , zyczne-
go; trwa miesi'c i sk!ada si& z 25 dyscyplin1. Po jego zako"czeniu podlicza si& 
punkty i wybiera zwyci&zców, do wygrania nagrody pieni&#ne);

 – turnieje: tenisa sto!owego, warcabowy, FIFA;

 – mecz siatkówki kadra-wychowankowie, mecz pi!ki no#nej;

 – biegi: miko!ajkowy (na dystansie 4,5 km), wielkanocny; z okazji Konstytu-
cji 3 maja;

 – zawody w biegu na 5 km raz w miesi'cu;

 – dzie" Sportu raz w roku dla uczniów ucz&szczaj'cych do szko!y.

Wychowankowie w swoim czasie wolnym maj' równie# mo#liwo(+ korzysta-
nia z komputera i gier. Wolne chwile sp&dzaj' tak#e ogl'daj'c , lmy:

[…] mog, gra) w gry zainstalowane na komputerze lub przez przegl,dark%. 
Na internacie w grupach s, komputery, w bibliotece te# s, stanowiska i mog, po-
gra), w pokoju wychowawców równie# maj,. […] jakie gry, hmm... na pewno graj, 
w strzelanki, w w%#a jakiego" graj,, w literaki. Ró#nie, to naprawd% zale#y od ich hu-
moru. No a . lmy ogl,daj, na lekcjach na projektorze, ostatnio na historii pu"ci!am 
im “Kamienie na szaniec”. A w czasie wolnym to w pokoju wychowawcy jest telewizor 
i z Net( ixa wszyscy ogl,daj,. Jak kto" rzuci pomys!, tak to si% odbywa. (wychowaw-
czyni Katarzyna)

1 Konkurencje: 1) piłka lekarska tyłem 2) piłka lekarska przodem 3) piłka lekarska klęcząc 4) pchnięcie kulą 
(2 kg) 5) wyciskanie 6) martwy ciąg 7) triceps 8) farmer 9) podciąganie 10) skrzynia (10 razy) 11) bieg wytrzy-
małościowy (10 okrążeń na sali gimnastycznej) 12) brzuszki 13) piłka nożna (10 razy) 14) piłka nożna żongler-
ka 15) piłka koszykowa (10 razy) 16) piłka ręczna (12 razy) 17) tor przeszkód 18) ergometr 19) piłka palantowa 
20) bieg 60 metrów 21) skok wzwyż 22) skok z miejsca (3 razy) 23) tenis stołowy 24) piłka siatkowa (zagryw-
ka) 25) koperta zwinnościowa. Źródło: https://bibliotekazpbialystok.com/2020/10/01/plebiscyt-na-najlepszego-
-sportowca-zakladu/ [dostęp:15.11.2021].
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4.2.2. Komunikacja ze $wiatem zewn'trznym

Czas wolny wykorzystywany jest równie# na komunikowanie si& z rodzin' 
i najbli#szymi. U!atwia to przys!uguj'ce wychowankom prawo do rozmów tele-
fonicznych. Tre(ci rozmów nie podlegaj' kontroli kadry zak!adu, a ich realizacja 
w dni powszednie jest mo#liwa w godzinach 16.00 do 21.00. Natomiast w dni (wi'-
teczne rozmowy do wychowanków poszczególnych grup !'czone s' bez ogranicze". 
Wyj'tkiem s' sytuacje, w których przychodz'ce rozmowy zak!ócaj' harmonogram 
zaj&+. W takich przypadkach realizacja odbywa si& w najbli#szym mo#liwym czasie. 
Oprócz rozmów przychodz'cych nieletnim przys!uguje mo#liwo(+ wykonania te-
lefonów na koszt zak!adu. ?'czny czas wynosi maksymalnie 5 minut i mo#e zosta+ 
zwi&kszony w formie nagrody. 

W oparciu o przeprowadzone obserwacje mo#na stwierdzi+, i# jest to najcz&-
(ciej wykorzystywana forma. Ch!opcy u#ywaj' jej, aby komunikowa+ si& m.in. ze 
znajomymi poznanymi w innych placówkach resocjalizacyjnych. Umo#liwia to !a-
twiejsze utrzymanie kontaktu, a tak#e wymian& informacji osobistych, w tym infor-
macji o statusie prawnym nieletnich. 

Natomiast rozmowy prowadzone z osobami spoza placówek s' przez wycho-
wanków postrzegane jako forma ucieczki od miejsca i sytuacji, w których si& znaj-
duj'. W zwi'zku z powy#szym unikaj' tematów dotycz'cych tego obszaru, nawet 
gdy nie dotycz' bezpo(rednio ich sytuacji. Oczekuj', by by!y to rozmowy przyjem-
ne, lekkie, wp!ywaj'ce pozytywnie na ich samopoczucie. Maj' by+ odskoczni' od 
zak!adowej rzeczywisto(ci.

Innym sposobem jest kontakt przez komunikator Skype. Komunikacja ta od-
bywa si& na komputerach oraz tabletach znajduj'cych si& w poszczególnych gru-
pach internatu. Przywilej ten przys!uguje jedynie tym wychowankom, którzy w ra-
mach nagrody otrzymali mo#liwo(+ korzystania z komputera i Internetu. Rozmowy 
te mog' by+ prowadzone z najbli#sz' rodzin' i osobami bliskimi oraz innymi oso-
bami znanymi kadrze grupy i zde, niowanymi jako osoby faktycznie bliskie wy-
chowankowi. Kontakt jest mo#liwy z inicjatywy wymienionych osób. Rozmowa 
poprzez komunikator Skype równie# nie mo#e kolidowa+ z innymi zadaniami i za-
j&ciami grupy.

Zgodnie z obowi'zuj'cym regulaminem wychowanek ma równie# prawo do 
wysy!ania i otrzymywania korespondencji. Jest ona rejestrowana w dzienniku ko-
respondencji nieletnich. W szczególnych sytuacjach mo#e by+ sprawdzana przez 
dyrektora zak!adu lub innego uprawnionego pracownika. Chocia# komunikowanie 
si& za pomoc' listów nie nale#y do najpopularniejszych sposobów komunikacji, to 
forma ta bywa wykorzystywana przez niektórych wychowanków zak!adu. Potwier-
dza to wypowiedH jednego z nich:
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Ja lubi% pisa) listy, jak mia!em dziewczyn%, to cz%sto do niej pisa!em. (wychowa-
nek ?ukasz)

4.2.3. Twórczo$+ artystyczna

Dla wielu wychowanków sposobem na sp&dzanie wolnego czasu s' dzia!ania 
artystyczne. Dominuj' w(ród nich aktywno(ci zwi'zane z muzyk', w szczególno-
(ci hip-hopem. Zalicza si& do nich ca!y proces powstawania utworu. Zaczyna si& on 
zazwyczaj od napisania tekstu, który w wi&kszo(ci przypadków notowany jest w ze-
szycie. Teksty piosenek pisane s' cz&sto pod wyp!ywem emocji jako pewna forma 
ich roz!adowania. Aktywno(+ ta jednak nie zawsze przyjmuje form& terapeutycznej. 
Zdarza si& równie#, #e wychowankowie staraj' si& napisa+ utwór z nudy lub pasji – 
by stworzy+ kolejne dzie!o. 

Tworzenie piosenek nie opiera si& wy!'cznie na doborze i uk!adzie s!ów. Istot-
nym elementem jest tak#e linia melodyczna utworu. Wychowankowie Zak!adu Po-
prawczego w Bia!ymstoku korzystaj' z gotowych podk!adów muzycznych, które 
s' dost&pne w Internecie. Dobór t!a muzycznego nie jest jednak rzecz' oczywist', 
towarzyszy temu du#y namys!. Proces ten zaczyna si& od znalezienia dost&pnych 
utworów, przes!uchania ich i pobrania legalnie na dysk przeno(ny. Dzi&ki temu 
m!odzie# ma mo#liwo(+ ich ponownego odtworzenia, bez wzgl&du na ograniczenia 
czasowe, czyni to bowiem w dowolnej chwili dnia w swoich pokojach. Pozwala to 
na os!uchanie si& z utworami, co wp!ywa na ponown' selekcj& (cie#ki dHwi&kowej. 

Kolejnym etapem jest zespolenie powy#szych czynno(ci. Proces ten ma miej-
sce w tzw. „studiach”, czyli w jednym z dwóch wyszczególnionych pomieszcze", 
w którym znajduje si& niezb&dny sprz&t muzyczny: mikrofon umo#liwiaj'cy na-
grywanie partii wokalnych oraz s!uchawki, które umo#liwiaj' s!uchanie bazy melo-
dycznej podczas realizacji nagra". Kolejnym kluczowym narz&dziem jest komputer 
ze specjalistycznym programem umo#liwiaj'cym prac& nad ca!ym zintegrowanym 
dzie!em.

Warto w tym miejscu nadmieni+, i# omówione etapy nie zawsze realizowane s' 
wed!ug przedstawionej chronologii. Zdarza si&, #e w pierwszej kolejno(ci poszuki-
wane s' podk!ady muzyczne, a ich ods!uchanie inspiruje do pracy nad nim, w tym 
stworzenie tekstu. Nale#y podkre(li+, #e s!owa nie zawsze musz' by+ poprzedzone 
zapisem. Niektórzy wychowankowie praktykuj' tworzenie tekstu bez przygotowa-
nia, czyli tzw. freestyle. Jest to improwizacja muzyczna, w której recytowany tekst 
nie ma konkretnej struktury i jest tworzony pod wp!ywem chwili. Cz&sto dotyczy 
konkretnego tematu. 

Muzyka jest wa#nym elementem dla wychowanków, gdy# pozwala na zrelakso-
wanie si&, ale te# ich integracj&. Przejawia si& we wspólnym tworzeniu, konsultowa-
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niu i zach&caniu do pracy. Dzi&ki temu osoby niemaj'ce do(wiadczenia w muzyko-
waniu sprawdzaj' si& w tym obszarze. Chocia# nie ka#dy si& w tym odnajduje, samo 
sprawdzenie si& w nowym obszarze dzia!alno(ci jest warto(ci' dodan', wzbogaca 
bowiem do(wiadczenia jednostek. 

Nale#y zauwa#y+, #e nie tylko tworzenie, ale i s!uchanie muzyki odgrywa wa#-
n' rol& w #yciu ch!opców umiejscowionych w Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymsto-
ku. Odbywa si& ona zarówno indywidulanie, jak i grupowo. Odtwarzane s' utwo-
ry muzyczne publicznie dost&pne, w(ród których dominuje hip-hop oraz techno. 
Oprócz tego ods!uchiwane s' kawa!ki muzyczne stworzone przez samych ch!opa-
ków, co dodatkowo wzmacnia samoocen& autorów. Chocia# nie ka#dy z nich posia-
da umiej&tno(ci lub ch&ci do tworzenia w!asnej muzyki, obcowanie z muzyk' jest 
czynno(ci' docenian' przez wi&kszo(+ ch!opaków. 

Zainteresowania wychowanków obejmuj' równie# inne obszary dzia!alno(ci 
artystycznej. Nale#y tu wymieni+ dzia!ania plastyczne, a w szczególno(ci gra, tti. 
Jest to sztuka uliczna, która charakteryzuje si& wykorzystywaniem ro#nych technik, 
najcz&(ciej malowaniem sprayem w celu stworzenia obrazów lub napisów w prze-
strzeni publicznej. Ze wzgl&du na ograniczone mo#liwo(+ i (rodki wychowankowie 
tworz' swoje dzie!a na dost&pnych im materia!ach, np. kartkach papieru czy w ze-
szytach szkolnych i wykorzystuj' b&d'ce w ich posiadaniu d!ugopisy, mazaki, o!ów-
ki.

Jest to forma nieustrukturyzowana sp&dzania wolnego czasu i jest przez wy-
chowanków podejmowana z w!asnej inicjatywy. Cz&stotliwo(+ twórczo(ci jest ró#-
na i wynika z ch&ci i humoru poszczególnych wychowanków:

[maluj%] niecodziennie... jak z!apie mnie wena […] Nie no raz w tygodniu w su-
mie, no. (wychowanek ?ukasz)

Motywacje wychowanków s' ró#ne, jednak cz&sto wynikaj' z zami!owania do 
malowania. Zdarza si&, #e s' to pasj&, które narodzi!y si& przed umieszczeniem nie-
letniego w zak!adzie i s' w nim kontynuowane. 

Bywaj' równie# sytuacje, w których wychowankowie nie mieli wcze(niej stycz-
no(ci z malowaniem, ale zaczynaj' rozwija+ swoje zdolno(ci w trakcie pobytu w pla-
cówce. Nierzadko inspiracj' okazuj' si& maluj'cy koledzy, którzy potra, ' przyj'+ 
rol& instruktorów w tym zakresie:

Ja du#o nie wiem o malowaniu, ja si% ucz% od -ukasza. (wychowanek Eryk)

Przyk!adam sytuacji mog'cej wzmocni+ samoocen& jednostki by!o umo#liwie-
nie prze!o#enia swoich zdolno(ci artystycznych wychowanka na (ciany zak!adu po-
prawczego. Cz&(+ rezultatów przedstawiono na poni#szym zdj&ciu.
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Graffi  ti na ścianach korytarza Zakładu Poprawczego

Fot. Jessica Kristin Nowak, 2021

4.2.4. Sp'dzanie czasu wolnego w hostelu

Jednym z wyznaczników pozytywnej readaptacji spo!ecznej jest umiej&tne 
zarz'dzanie czasem wolnym. Nuda to w okresie adolescencji potencjalnie jeden 
z czynników podejmowania zachowa" ryzykownych i destrukcyjnych.

Podejmuj'c analiz& hostelu jako przestrzeni nabywania w!a(ciwych wzor-
ców, nale#y wskaza+ na mo#liwo(ci, jakie oferuje wychowankom wzgl&dem gospo-
darowania czasem wolnym. Hostel w tej przestrzeni jest pewnego rodzaju pomo-
stem pomi&dzy #yciem w$zak!adzie poprawczym a funkcjonowaniem w (rodowisku 
otwartym. Stanowi tym samym przestrze" do korzystania z form sp&dzania cza-
su wolnego wewn'trz instytucji, jak równie# aktywno(ci zewn&trznych zwi'zanych 
z prawem do jej opuszczania. Wychowawca hostelu o$istocie wskazywania na kon-
struktywne formy sp&dzania czasu wolnego: 

Czy w czasie wolnym potra. , tylko usi,") przed telewizorem albo z telefonem 
w r%ku, czy te# znaj, i inne patenty na ten czas wolny i tak prawd% powiedziawszy – 
ja nie wiem, co oni b%d, robi) po wyj"ciu, ale chcia!abym, #eby oni w trakcie pobytu 
w hostelu zobaczyli, co w+ogóle miasto oferuje, #e mo#na pój") tu, tu, tu i tu. (wycho-
wawczyni Joanna) 

Wspieranie wychowanków w organizacji czasu wolnego jest jednym z istot-
nych zada" wychowawcy, który, jak wskazuje, cz&sto jest inicjatorem podejmowa-
nych aktywno(ci: 
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Oprócz tego organizuj% im jako" tam czas wolny. Tak#e je#eli nie maj, pomys!u, 
co mo#na robi), to w!a"nie siedzimy i rozmawiamy o tym, czy mo#na pojecha), czy 
chcieliby tam czy tam, tak#e ja rzucam jakie" propozycje. (wychowawczyni Joanna) 

Inicjuj'c konstruktywne sp&dzanie czasu wolnego, wychowawca stara si& pro-
ponowa+ wychowankom aktywne formy zaj&+ rekreacyjnych: 

Chodzili"my tutaj niedaleko [na spacery]. Je$dzili"my do Puszczy Knyszy'skiej, 
no jakie" takie wa!%sanie si% po lesie i zbieranie kory do tego ogródka naszego […] 
[wycieczki] do Supra"la, grille tutaj na terenie. (wychowawczyni Joanna) 

Potwierdza to równie# narracja wychowanków: 

[…], z pani, Joann, na wycieczk% pojechali"my dwa razy – tak na dwóch byli-
"my. (wychowanek ?ukasz) 

Wyj(cia organizowane wspólnie z wychowawc' to równie# pokazywanie wy-
chowankom nowych aktywno(ci, w tym tak#e wprowadzanie w ramy szeroko poj&-
tej kultury. Cz&(+ tych wyj(+ , nansowanych jest przez zak!ad: 

[…] niektóre wyj"cia s, sponsorowane przez zak!ad, na przyk!ad jak chodzili-
"my do kina, do muzeum, na wystaw%, […], to czasami pytaj, [wychowankowie], 
czy mogliby"my gdzie" pój") i oni byli strasznie g!odni takich wyj"). (wychowawczy-
ni Joanna) 

Wychowankowie staraj' si& tak#e samodzielnie organizowa+ sobie czas wolny, 
poprzez mo#liwo(+ rozwijania w!asnych pasji i zainteresowa": 

[…] chodzili: na boks, na si!owni%, do kina, do restauracji […] Sporo je$dzili ro-
werami […]. (wychowawczyni Joanna) 

Warto zauwa#y+, i# wspomniane interakcje ze (rodowiskiem zewn&trznym s' 
istotne z perspektywy procesu usamodzielnienia.

Zainteresowanie aktywno(ci' , zyczn' wydaje si& by+ istotne w percepcji 
mieszka"ców hostelu. Wychowankowie akcentowali ch&+ ucz&szczania na zaj&cia 
sportowe realizowane poza placówk': 

Jak przyjad% z urlopu, to chc% i") tam na si!owni%, na zewn,trz i mo#e na sztuki 
walki lub p!ywalni% b%d% se chodzi!. (wychowanek Kamil) 

W zwi'zku z obowi'zkami wychowanków, tj.: prac' zarobkow', doszkalaniem 
si& oraz czynno(ciami samoobs!ugowymi zwi'zanymi z mieszkaniem w hostelu, 
cz&(+ czasu wolnego wychowanków pozostaje niezorganizowana. Co interesuj'ce, 
aktywno(ci ch!opców na tej p!aszczyHnie s' podobne do tych, którymi zajmuj' si& 
ich rówie(nicy niemaj'cy do(wiadcze" „zak!adowych”. Wybierane w tym obszarze 
aktywno(ci wskazuj' na potrzeb& zaspokajania przez ch!opców podstawowych po-
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trzeb akceptacji i przynale#no(ci do grupy rówie(niczej, autonomii oraz ch&ci roz-
woju. Wypowiedzi wychowanków: 

No a na razie tylko ze znajomymi mog% wychodzi), no bo w nic nie wchodz% 
[w$aktywno(ci zorganizowane]. (wychowanek Kamil) 

[…] spotka) si% ze znajomymi, bo te# mam tu troch% znajomych z wcze"niejszej 
pracy. (wychowanek ?ukasz) 

Ten szczególny obszar czasu wolnego to równie# wyraz samodzielno(ci wycho-
wanków i$ osi'gni&cie balansu pomi&dzy obowi'zkami a odpoczynkiem. Wycho-
wawca opisuje czas wolny niezorganizowany w sposób nast&puj'cy:

W czasie wolnym to tak albo sobie co" gotuj,, to, co lubi,, albo chodz, na si-
!owni%, ogl,daj, telewizj%, s!uchaj, muzyki, rozmawiaj, przez telefon z przyjació!mi. 
(wychowawczyni Joanna) 

Znacz'cy wp!yw na sposób sp&dzania czasu wolnego wychowanków mia! wy-
buch pandemii COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu si&. 
Proces usamodzielnienia, który obejmuje podejmowanie aktywno(ci na zewn'trz, 
zosta! tym samym dosy+ mocno zaburzony: 

Bo nagle si% okaza!o, #e ch!opcy mog, tylko do pracy chodzi) […] wszystko inne 
by!o martwe i by!y takie momenty takiej frustracji, bo oni z jednej strony wiedzieli, 
#e+to teoretycznie mog,, ale z racji tych ró#nych ogranicze', no niewiele mog, robi). 
(wychowawczyni Joanna) 

Mo#liwo(ci podejmowania aktywno(ci poza hostelem by!y przywracane zale#-
nie od obowi'zuj'cych obostrze" sanitarnych. 

4.3. Wakacje i dni $wi!teczne

W dni (wi'teczne oraz wakacje wychowankowie maj' inaczej zorganizowany 
czas wolny. Czas ten ró#ni si& przede wszystkim organizacj' i porz'dkiem dnia. Jak 
wynika z obowi'zuj'cego regulaminu zak!adu, dzie" wolny od zaj&+ nie zaczyna si& 
pobudk' o 7.00, a o 10.00. Ponadto w niedziele od 11–13 najbli#si maj' mo#liwo(+ 
odwiedzenia wychowanków. Po ich zako"czeniu mo#na uczestniczy+ w mszy (wi&-
tej, która odbywa si& w godzinach 13.00–14.00. W dni wolne od zaj&+ szkolnych na-
dal odbywaj' si& zaj&cia zaliczaj'ce si& do ustrukturyzowanych form czasu wolne-
go. Ponadto cz&sto organizowane s' zaj&cia dodatkowe. W okresie (wi't bywaj' to 
cz&sto prace tematyczne o charakterze twórczoplastycznym. Dni (wi'teczne nato-
miast s' wspólnie celebrowane przez (wi'teczne posi!ki w sto!ówce i odpoczynek 
od wszelkich zaj&+.
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Czas wakacji równie# jest ubogacany ró#nymi formami sp&dzania wolnego 
czasu. Dominuj' wówczas gry sportowe odbywaj'ce si& na terenie otwartym zak!a-
du. Rodzaj zaj&+ dostosowywany jest do zainteresowa" uczestników. Inicjatywy s' 
zarówno pomys!ami kadry zak!adu, jak i samych wychowanków. W czasie letnim 
wychowankowie maj' ponadto mo#liwo(+ korzystania z basenu, który jest rozsta-
wiany na podwórku zak!adu poprawczego. Jest to forma rekreacji, z której mo#e ko-
rzysta+ ka#dy z wychowanków. 

Zarówno (wi&ta, jak i wakacje s' czasem szczególnie trudnym, nadmiernie 
przypominaj'cym o izolacji od spo!ecze"stwa. Tradycje kulturowe przypisuj' tym 
czasom okre(lone w!a(ciwo(ci. Lato kojarzy si& z wolno(ci' i dobr' zabaw', dlate-
go te# jej brak jest dla nieletnich szczególnie odczuwalny. Natomiast okres (wi't, 
szczególnie bo#onarodzeniowych, wzmaga t&sknot& za domem i najbli#szymi. Ze 
wzgl&du na trudne sytuacje rodzinne wielu podopiecznych czas ten jest dodatkowo 
nacechowany problemami i rozczarowaniami w tym obszarze:

Okropne s, te sytuacje przed "wi%tami, #e na przyk!ad rodzice nakr%caj,, nie, 
przyjad% po ciebie, wezm% ci% na "wi%ta i oni stoj, z torbami na przyk!ad i ona nie 
przyje#d#a. (wychowawczyni Katarzyna)

W wyniku takich sytuacji atmosfera jest cz&sto napi&ta i nie sprzyja (wi'tecz-
nemu nastrojowi:

Nie ma atmosfery, nie ma atmosfery w ogóle, tylko schodzimy sobie, jemy troch% 
i wracamy. (wychowanek B!a#ej)

Wykwali, kowana kadra, b&d'c (wiadoma trudno(ci, jaki ten czas przyspa-
rza, stara si& by+ wyrozumia!a i wspieraj'ca. Przygotowywane s' (wi'teczne posi!ki, 
które s' wspólnie konsumowane. W wigili& Bo#ego Narodzenia zgodnie z tradycj' 
posi!ek jest poprzedzony dzieleniem si& op!atkiem. 

Wszyscy tam razem jemy, zawsze ja na wigili%, czy mam urlop czy nie, przyje#-
d#am, tak, #eby tam, tym op!atkiem si% podzieli). Cz%") si% dzieli, cz%") si% nie dzie-
li, ró#nie jest po prostu, no bo to nie jest !atwy okres dla nich. (wychowanek B!a#ej)

Po wspólnym posi!ku wychowankowie i wychowawcy wracaj' do swoich grup, 
gdzie sp&dzaj' czas, celebruj'c (wi'teczny czas. Jest to czas wolny od zaj&+, w któ-
rym wychowankowie w dalszym ci'gu ciesz' si& (wi'tecznymi posi!kami, s!odko-
(ciami i wolnym czasem.

5. Podsumowanie
Zgodnie z regulaminem Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku internat za-

pewnia wychowankom udzia! w ró#norodnych zaj&ciach. S' to nie tylko rozma-
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ite formy opieki, ale tak#e zaj&cia specjalistyczne, terapeutyczne, socjoterapeutycz-
ne i inne. Du#' uwag& po(wi&ca si& równie# w przygotowaniu do samodzielnego 
#ycia we wspó!pracy z rodzin' (opiekunami), s'dem i innymi osobami, jednocze-
(nie nie zapominaj'c o odpoczynku, rekreacji i sporcie. Akcentuje si& równie# przy 
tym wag& aktywno(ci na (wie#ym powietrzu. Przy planowaniu owych dzia!a", ka-
dra Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku uwzgl&dnia uzdolnienia i zainteresowa-
nia nieletnich.

Czas wolny zazwyczaj wype!niaj' te czynno(ci, które wynikaj' z zainteresowa" 
podopiecznych, tych trwaj'cych ju# d!u#szy czas, jak i tych wykreowanych w toku 
przebywania z zak!adzie. Wychowankowie maj' mo#liwo(+ realizowania swoich 
pasji, które przejawiaj' si& przede wszystkim w sporcie, graI  ti czy muzyce. Dzi&ki 
utworzonym ko!om zainteresowa" podopieczni wykorzystuj' konstruktywnie swój 
czas wolny, pog!&biaj' swoje relacje interpersonalne, nieustannie si& ucz' oraz na-
bywaj' cenne umiej&tno(ci i do(wiadczenie. 

Warto podkre(li+, i# takie sp&dzanie czasu wolnego ma niezmiernie wa#ne 
znaczenie dla jednostki. Bior'c pod uwag& fakt uczestnictwa wychowanków w ko-
!ach zainteresowa", w celu lepszego zobrazowania efektywno(ci oddzia!ywania kre-
atywnych form aktywno(ci na podopiecznych, mo#na by przytoczy+ korzy(ci przez 
nich pozyskiwane.

Aktywny udzia! w kole szachowym pozwala na rozwijanie pami&ci poprzez za-
pami&tywanie ró#nych wariantów, maksymalne skupienie si& na jednym celu polep-
sza koncentracj& zawodnika, a my(lenie przyczynowo–skutkowe rozwija umiej&t-
no(+ logicznego my(lenia. Podczas gry w szachy uczestnik uczy si& przewidywania 
konsekwencji wyborów, co mo#na porówna+ do #ycia – „w #yciu tak#e próbujemy 
przewidywa+, co si& stanie i póHniej obserwujemy konsekwencje naszych dzia!a"”2. 
Dzi&ki tej dyscyplinie sportu wychowankowie maj' okazj& tak#e rozwija+ swoj' wy-
obraHni& i twórczo(+, poniewa# ka#da runda to niezliczona ilo(+ kombinacji, które 
zawodnik mo#e wykorzysta+.

Sp&dzaj'c czas wolny w kole zainteresowa" z zakresu drukowania oraz projek-
towania 3D i kaletnictwa, nieletni kszta!tuj' postawy sprzyjaj'ce rozwojowi spo-
!ecznemu i indywidualnemu, tj. szacunek do innych, odpowiedzialno(+, uszanowa-
nie pracy osób trzecich, wytrwa!o(+ w d'#eniu do celu, poczucie w!asnej warto(ci, 
ciekawo(+ poznawcza. Ucz' si& pracy w grupie oraz wspó!dzia!ania, dostrzegaj' 
tak#e wewn&trzn' potrzeb& kszta!cenia si&. Dzi&ki takiej formie sp&dzania czasu 
wolnego wychowankowie rozwijaj' kreatywno(+ oraz samodzielno(+, które u!atwi' 
#ycie po wyj(ciu z zak!adu.

2 http://sp-siercza.pl/wp-content/uploads/2016/05/EBOOK_Tomasz_Pintal_Dominik_Sondej_szachy_narze-
dziem_rozwoju.pdf [dost&p: 26.10.2020].
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W zwi'zku z mo#liwo(ci' opuszczania placówki wychowankowie maj' wi&-
cej opcji wyboru form sp&dzania czasu wolnego. Jak wskazuje analiza materia!u 
badawczego, s' to zarówno formy zorganizowane inicjowane przez wychowawc& 
hostelu, jak i formy niezorganizowane, dotycz'ce swobodnych wyborów wycho-
wanków. A Czerkawski (2008) zwraca uwag& na walor wychowawczy konstruktyw-
nego sp&dzania czasu wolnego jako przeciwdzia!ania zachowaniom ryzykownych 
adolescentów. Wskazuje to na potrzeb& zapoznawania nieletnich z$alternatywny-
mi formami sp&dzania czasu wolnego, które b&d' cechowa!y si& atrakcyjno(ci' oraz 
uwzgl&dnia!y spo!ecznie uznawane normy.

Nale#y doda+, i# takie aktywno(ci u(wiadamiaj' podopiecznemu, #e sukces 
wymaga ci&#kiej pracy. Przygotowywany jest na radzenie sobie z pora#kami, wy-
ci'ganie wniosków i ci'g!' nauk&. Zdobywa motywacj& i inspiracj&, które zach&caj' 
do rozwijania swoich mo#liwo(ci. Podejmuje wytrwa!' i efektywn' prac&, która za-
owocuje sukcesem w przysz!o(ci.

Podczas przeprowadzania wywiadów wyst&powa!y utrudnienia, które prze-
d!u#a!y proces pozyskiwania danych. Problemem nie by!o wybranie miejsca od-
powiedniego do nagrywania prowadzonej rozmowy, lecz samo zachowanie pod-
opiecznych, którzy niejednokrotnie pukali do zamkni&tych drzwi lub wchodzili 
do pomieszcze". Jednak, dzi&ki odpowiedniej postawie badaczy nie wp!yn&!o to 
na pozyskanie informacji, poniewa# okaza!y si& one rzetelne oraz dog!&bne. 

Niew'tpliwie wyraHnym utrudnieniem, które opóHni!o rozpocz&cie bada", 
by!a pandemia wywo!ana koronawirusem SARS-CoV–2. Czekali(my wiele tygodni 
na otrzymanie pozwolenia na przekroczenie progu placówki. Jednak nie trwonili-
(my czasu i wykorzystali(my go na zapoznanie si& z literatur' oraz konsultowanie 
potencjalnych trudno(ci i indywidualnych obaw, które mog' nas spotka+ w zak!a-
dzie. 

Wychowankowie wypowiadali si& o placówce Zak!adu Poprawczego w Bia!ym-
stoku jako o tej, w której czuj' si& najlepiej. Odnosz'c si& do wypowiedzi wycho-
wanków na temat przebywania w innych instytucjach oraz porówna" wzgl&dem 
obecnej, mo#na stwierdzi+, #e jest to miejsce, w którym czuj' si& bezpiecznie i cho-
cia# zdarzaj' si& trudne sytuacje w relacjach wychowawca-wychowanek, to s' roz-
wi'zywane w jak najszybszy sposób. Wp!ywa to na poczucie komfortu oraz na do-
bry kontakt z pedagogami oraz dyrektorem. 
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Rozdzia! 8

PROCES USAMODZIELNIENIA I READAPTACJA SPO?ECZNA 
WYCHOWANKÓW HOSTELU

1. Wprowadzenie
Organizacja pracy w zak!adzie poprawczym to zaplanowany i wieloetapowy 

proces. Oprócz szeroko poj&tej resocjalizacji wychowanków ma za zadanie przygo-
towanie ich do wielop!aszczyznowego funkcjonowania poza jego murami. Zwie"-
czeniem tego procesu jest nabywanie przez wychowanków nowych umiej&tno(ci, 
ich wewn&trzna asymilacja i prze!o#enie na warunki funkcjonowania poza zak!a-
dem.

To praca nad indywidualnymi trudno(ciami oraz wskazanie zasobów wspiera-
j'cych proces resocjalizacji i readaptacji spo!ecznej wychowanka. Ocena post&pów 
i okre(lenie zmian w jego$funkcjonowaniu ma charakter zindywidualizowanej dia-
gnozy. Stanowi okre(lenie osobowego potencja!u i podstaw do ustalenia kryteriów 
progowych osi'gni&+, umo#liwiaj'cych przeniesienie wychowanka na kolejny etap 
procesu readaptacji. Podobn' de, nicj& readaptacji spo!ecznej przyjmuje L.$Pytka, 
który okre(la go jako proces spo!ecznego uczenia si%, respektowania szczególnych po-
trzeb i mo#liwo"ci osób spo!ecznie wykluczonych, które produkuje spo!eczna struk-
tura, a tak#e edukacyjnym co do zasady procesem konstruowania na nowo w!asnej 
to#samo"ci przez osoby spo!ecznie nieprzystosowane (Pytka za: Lewartowska-Zycho-
wicz, 2018, 118).

Analizuj'c poj&cie readaptacji spo!ecznej, nale#y wskaza+ na z!o#ono(+ i$wie-
lowymiarowo(+ tego procesu jako sk!adowej resocjalizacji instytucjonalnej. Jak 
wskazuje M.$Konopczy"ski (2015), resocjalizacja instytucjonalna to z!o#ony, dwu-
wymiarowy proces. To przenikanie wymiaru formalnego, który zwi'zany jest z$or-
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ganizacj' pracy placówki resocjalizacyjnej, z wymiarem dotycz'cym readaptacji 
spo!ecznej jako procesu ponownego w!'czania w ramy (rodowiska otwartego. Au-
tor wskazuje, #e wymiar pierwszy jest zwi,zany z realizacj, okre"lonych instytucjo-
nalnych za!o#e' organizacyjnych i+procedur formalno-prawnych, które musz, pozo-
stawa) w "cis!ym zwi,zku z za!o#eniami procesu pedagogicznego […] wpisany jest 
w natur% ka#dej instytucji resocjalizacyjnej (Konopczy"ski, 2015, 9).

Jak ju# wspomniano, drugi wskazany wymiar skupia si& na istocie readaptacji 
spo!ecznej jako stwarzaniu sytuacji pozwalaj'cych na przygotowanie do #ycia w ra-
mach (rodowiska otwartego. Dalej cytowany autor (Konopczy"ski, za: Jaros: 2018, 
142) okre(la, #e jest to mo#liwe przez czynne uczestniczenie w #yciu spo!ecznym, kul-
turowym oraz zawodowym i tak, internalizacj% norm, warto"ci, funkcji #yciowych 
oraz kompetencji i+ umiej%tno"ci profesjonalnych, które umo#liwi, prawid!ow, (po-
nown,) socjalizacj% z+ otoczeniem po opuszczeniu instytucji. De, nicja wskazuje 
na potrzeb& stwarzania osobom osadzonym mo#liwo(ci do podejmowania interak-
cji ze (wiatem zewn&trznym oraz wzmacnianie ich kompetencji spo!ecznych. Inni 
badacze podejmuj'cy t& tematyk& wskazuj', #e readaptacja spo!eczna jako miara 
efektywno(ci procesu resocjalizacji przejawia si& w$ umiej&tno(ci wype!nienia ról 
spo!ecznych (Ambrozik za: Jaros: 2018, 142). Wychowankowie opuszczaj'cy zak!ad 
poprawczy zostaj' wyposa#eni w umiej&tno(ci, pozwalaj'ce na zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb na wszystkich p!aszczyznach #ycia spo!ecznego. Pewn' mia-
r' sukcesu wychowanka jest zatem samodzielne zaspokajanie potrzeb bytowych 
w oparciu o ramy spo!eczne i prawne. 

Osi'gni&cie samodzielno(ci i$niezale#no(ci to sta!a cecha towarzysz'ca proce-
sowi dorastania. Szczególnie trudny wydaje si& by+ ten proces dla osób wychowu-
j'cych si& poza rodzin'. Samodzielno(+ nabywana w warunkach instytucjonalnych 
obwarowana jest pewnym formalizmem i umocowana w aktach prawnych, przy 
cz&sto niewielkim wsparciu ze strony rodziny pochodzenia (Chrzanowska, 2017, 
151). Autorka wskazuje równie#, #e osi'gniecie samodzielno(ci w warunkach insty-
tucjonalnych to równie# ryzyko utrwalenia zachowa" zwi'zanych z bezradno(ci' 
i uzale#nieniem od pomocy zewn&trznej. Dlatego tak istotnym wyzwaniem staje si& 
wyposa#enie wychowanków opuszczaj'cych mury placówek w zasób wiedzy i kom-
petencji do funkcjonowania w (rodowisku otwartym. 

W kontek(cie powy#szych rozwa#a" samodzielno(+ mo#na traktowa+ jako 
wielowymiarowy aspekt egzystencji cz!owieka, co potwierdza de, nicja M.$Winiar-
skiego (2017, 65): Samodzielno") #yciowa mo#e by) rozumiana jako cecha osobowo-
"ci lub te# sytuacja, stan niezale#no"ci #yciowej […] przejawia si% przede wszystkim 
w tym, #e jednostka sama przes,dza o swoim #yciu, kieruje nim zgodnie z uznawa-
nymi i preferowanymi warto"ciami, sama rozwi,zuje ro#ne problemy (w tym trud-
ne) pojawiaj,ce si% na jej drodze #yciowej, jest zdolna zaspokoi) swoje potrzeby biolo-
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giczne i spo!eczno-kulturalne. Powy#sza de, nicja wskazuje zwi'zek samodzielno(ci 
z wewn'trzsterowno(ci' i (wiadom' umiej&tno(ci' podejmowania autonomicz-
nych decyzji, wzgl&dem kreowania w!asnej rzeczywisto(ci.

W literaturze pedagogicznej wskazuje si&, i# poj&cie usamodzielniania jest bez-
po(rednio uto#samiane z procesem wychowania. Zgodnie z de, nicj' B.$Kanclerz 
(za: Zi&ciak, 2020, 26) usamodzielnianie jest rozumiane jako: d!ugotrwa!y proces 
wychowawczy wprowadzaj,cy osob% usamodzielnian, do podj%cia samodzielnego 
dojrza!ego #ycia i jej integracji ze "rodowiskiem lokalnym. Tym samym mo#na uzna+, 
i# proces usamodzielniania zmierza do ukszta!towania odpowiednich kompetencji 
spo!ecznych jednostki, które umo#liwi' jej autonomiczne funkcjonowanie w #yciu 
spo!ecznym zgodnie z powszechnie przyj&tymi normami spo!ecznymi i prawnymi. 

Przek!adaj'c to na grunt pedagogiki resocjalizacyjnej, nale#y wskaza+, i# pro-
ces usamodzielniania wychowanków nieprzystosowanych spo!ecznie jest (ci(le po-
wi'zany z$podejmowanymi oddzia!ywaniami resocjalizacyjnymi w warunkach in-
stytucjonalnych (Motow, i in., 2015). Podkre(la si&, i# usamodzielnienie nieletnich 
jest traktowane jako ostatnie stadium procesu ponownego uspo!eczniania. Tym sa-
mym podejmowane dzia!ania wychowawcze w ramach kszta!towania samodzielno-
(ci nieletnich maj' zintensy, kowany charakter w ostatnim etapie pobytu w zak!a-
dzie resocjalizacyjnym oraz po jego opuszczeniu (Motow i in., 2015). 

W literaturze przedmiotu wskazuje si&, i# dzia!ania podejmowane w kierun-
ku usamodzielnienia wychowanków w placówce powinny obejmowa+ m.in. obszar 
#ycia rodzinnego, zawodowego oraz spo!ecznego (Gajewska za: Motow i in., 2015). 
Autorka precyzuje, i# przysposobienie nieletniego do prawid!owego funkcjonowa-
nia w strukturze rodziny powinno zawiera+ si& w szczególno(ci w: przyj&ciu przez 
niego odpowiedzialno(ci za rodzin&, zaspokajaniu podstawowych potrzeb #ycio-
wych jej cz!onków, dbaniu o dobrobyt, piel&gnacji relacji rodzinnych oraz umiej&t-
nym prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Z kolei samodzielno(+ zawodowa nieletniego powinna by+ rozwijana m.in. po-
przez: doradztwo zawodowe, kszta!towanie przekonania o potrzebie sumiennego 
wykonywania obowi'zków zawodowych oraz stymulowanie dzia!alno(ci wycho-
wanka, bior'c pod uwag& jego zainteresowania. Samodzielno(+ spo!eczna natomiast 
zawiera si& m.in w: kszta!towaniu empatii poznawczej, kultury osobistej, umiej&t-
no(ci rozwi'zywania problemów oraz zach&caniu do nawi'zywania nowych kon-
taktów mi&dzyludzkich (Gajewska za: Motow i in., 2015).

W.$Ambrozik (za: Cie(likowska-Ryczko i in., 2019) wskazuje, i# realizacja pro-
cesu usamodzielnienia wychowanka nieprzystosowanego spo!ecznie w warunkach 
izolacji spo!ecznej stanowi wyzwanie resocjalizacyjne. W literaturze przedmiotu 
wskazuje si& na wiele potencjalnych trudno(ci w osi'gni&ciu niezale#no(ci i samo-
dzielno(ci wychowanka zak!adu poprawczego. Cz&(+ z nich dotyczy obszaru edu-
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kacji nieletnich i na tej p!aszczyHnie wskazuje si& na brak zainteresowania edukacj' 
w kontek(cie podnoszenia aspiracji #yciowych oraz uzyskanie wykszta!cenia nie-
zgodnego z indywidualnymi preferencjami (Wolan, 2005; Kaniowska, 2012; Motow, 
2017 za: Jaros, 2018). Pozosta!e mo#na sklasy, kowa+ na dwa dominuj'ce obszary: 
(rodowisko pochodzenia oraz podj&cie pracy zawodowej. Pierwszy dotyczy powro-
tu do grupy macierzystej, charakteryzuj'cej si& cz&sto wysokim stopniem dysfunk-
cjonalno(ci (Szafra"ska i in. za: Cie(likowska-Ryczko, 2019). Dotyczy to równie# 
niskich mo#liwo(ci uzyskania wsparcia spo!ecznego i emocjonalnego. W literatu-
rze przedmiotu wyszczególnia si& czynniki (rodowiska rodzinnego, utrudniaj'-
ce poprawn' readaptacj& spo!eczn' nieletniego opuszczaj'cego zak!ad poprawczy: 
przest%pczo") rodziców, rodze'stwo maj,ce problemy z zachowaniem, brak poczu-
cia bezpiecznych wi%zi z rodzin,, #ycie w ubóstwie, niew!a"ciwe metody wychowaw-
cze stosowane przez rodziców, kon( ikty rodzicielskie (Motow, 2017, s. 6). E.$Maryno-
wicz-Hetka (za: Cie(likowska-Ryczko, 2019), odwo!uj'c si& do za!o#e" reprodukcji 
spo!eczno-kulturowej P.$Bourdieu, wskazuje, i# by!y wychowanek, adaptuj'c si& po-
nownie do struktury grupy macierzystej, internalizuje jej warto(ci oraz wzory po-
st&powania. Mo#e potencjalnie wskazywa+ na os!abienie zmian, jakie zosta!y do-
konane w trakcie pobytu w placówce resocjalizacyjnej. Druga grupa czynników 
to elementy zwi'zane z$podj&ciem pracy zarobkowej wychowanków. Wskazuje si& 
tu na fakt braku do(wiadczenia zawodowego nieletnich, stygmatyzacj& wynikaj'c' 
z pobytu w zak!adzie poprawczym, ograniczenie rynku pracy o oferty dla osób o ni-
skim wykszta!ceniu oraz wykonywanie prac nieatrakcyjnych, cz&sto w „szarej stre-
, e” (Wolan, 2005; Kaniowska, 2012; Motow, 2017 za: Jaros, 2018).

Podkre(la si&, i# wyst&puj'cy w codzienno(ci nieletnich zak!adu poprawcze-
go formalizm to (ci(le okre(lona struktura czynno(ci i organizacja dnia. Powoduje 
to, #e wychowankowie funkcjonuj' zgodnie z przyj&tym drog' regulacji normatyw-
nych sztywnym schematem. Wychowankowie nie stanowi' podmiotu konstruuj'-
cego rzeczywisto(+ instytucjonaln', co wymusza na nich konieczno(+ przystoso-
wania si& oraz uniemo#liwia kszta!towanie ich decyzyjno(ci oraz samodzielno(ci 
(Motow i in., 2015). Id'c dalej, nieletni, przebywaj'c w$zak!adzie, maj' z góry za-
pewnion' opiek& oraz wsparcie w$zaspokajaniu podstawowych potrzeb #yciowych. 
Autorka wskazuje, i# w$sytuacji, gdy udzielana pomoc nie jest uwarunkowana do-
konaniami wychowanka w procesie resocjalizacji, mo#e skutkowa+ brakiem jego 
zaanga#owania w prac& nad sob' (Motow i in., 2015). W$nast&pstwie tego wzmac-
niana jest instytucjonalna zale#no(+ nieletnich, co mo#e generowa+ trudno(+ w$sa-
modzielnym funkcjonowaniu po opuszczeniu placówki (Wolny i in., 2019). Nale#y 
jednak wskaza+ na istotn' prób& odej(cia od tak rozumianego formalizmu, co od-
bywa si& poprzez umieszczenie wychowanka w kontrolowanym (rodowisku poza 
jego murami. Tym samym zapewnia si& mu warunki do stopniowego przystosowa-
nia si& do #ycia „na wolno(ci”.
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W kontek(cie omawianej problematyki nale#y wskaza+, i# w przestrzeni re-
socjalizacji instytucjonalnej nieletnich stosuje si& praktyk& umieszczania wycho-
wanków w$hostelach. S!u#y to wspieraniu procesu usamodzielnienia i póHniejszej 
readaptacji spo!ecznej. Podstawowymi aktami normatywnymi funkcjonowania wy-
chowanka w$placówce s': 

 – ustawa z dnia 26 paHdziernika 1982 r. o post&powaniu w sprawach nieletnich 
(dalej u.p.n., Dz.U.$z 2018 r. poz. 969),

 – rozporz'dzenie Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 13 stycznia 2012 r. w spra-
wie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków poby-
tu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi 
umieszczonymi w hostelu (Dz.U. poz. 110),

 – rozporz'dzenie Ministra Sprawiedliwo(ci z dnia 17 paHdziernika 2001 r. 
w$sprawie zak!adów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1054),

 – wewn&trzne regulacje prawne.

Zgodnie z obowi'zuj'cym porz'dkiem prawnym (art. 90 a § 2, u.p.n., 
Dz.U.$z 2018 r. poz. 969) hostel jest jednostk, organizacyjn,, przeznaczon, dla nie-
letnich umieszczonych w zak!adzie poprawczym, s!u#,c, u!atwieniu procesu usamo-
dzielniania nieletnich lub przygotowaniu ich do zwolnienia z zak!adu poprawczego, 
zapewniaj,c, ca!odobow, opiek% wychowawcz, i+daj,c, nieletnim mo#liwo") czaso-
wego zamieszkania, w szczególno"ci gdy ich niezw!oczny powrót do "rodowiska jest 
niewskazany […].

Podkre(la to znaczenie uzyskania samodzielno(ci jako sk!adowej procesu re-
adaptacji spo!ecznej w (rodowisku otwartym. A. Nawojowski (i in., 2018, 372) 
stwierdza, i# w hostelach nieletni mieszkaj,, ucz, si%, gospodaruj, samodzielnie cza-
sem, podejmuj, nauk% lub/i zatrudnienie, co umo#liwia im bezpieczne przej"cie z wa-
runków instytucjonalnych do warunków samodzielno"ci i zwi%ksza szanse na powo-
dzenie procesu resocjalizacji i efektywn, integracj% spo!eczn, i+ zawodow,. Proces 
usamodzielnienia wychowanków wi'#e si& (ci(le z osi'gni&ciem przez nich nie-
zale#no(ci, w tym równie# , nansowej. Realizacja tego celu to podj&cie pracy za-
robkowej lub dzia!a", maj'cych na celu poszerzenie kwali, kacji zawodowych wy-
chowanków, tj. podnoszenie poziomu wykszta!cenia czy nabywanie uprawnie" 
zwi&kszaj'cych szanse na rynku pracy.

W rozumieniu przepisów ustawowych (u.p.n., Dz.U.$z 2018 r. poz. 969), pod-
miotem zarz'dzaj'cym i organizuj'cym prac& hostelu mo#e by+ zak!ad popraw-
czy lub organizacje czy fundacje zewn&trzne, których dzia!anie skoncentrowane jest 
na wspieraniu readaptacji spo!ecznej nieletnich. 
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Czerpi'c z do(wiadcze" polskich placówek resocjalizacyjnych, literatura 
przedmiotu wskazuje na ró#norodn' organizacj& przestrzeni hostelu. Wskazuje si&, 
i# mog, one stanowi) wydzielon, . zycznie cz%") zak!adu poprawczego wyposa#on, 
w odr%bne wej"cie (ZP Koszalin), oddzielny budynek na terenie zak!adu poprawcze-
go (ZP Bia!ystok), czy te# oddzielny budynek umieszczony poza terenem jednostki re-
socjalizacyjnej (ZP 0widnica) (Wolny i in., 2019, 6). Szczegó!owe omówienie zasad 
funkcjonowania hosteli przedstawione zostanie w$dalszej cz&(ci rozdzia!u na przy-
k!adzie dzia!alno(ci hostelu przy Zak!adzie Poprawczym w$Bia!ymstoku.

2. Metody bada( w"asnych
Projektuj'c badania naukowe, w pierwszej kolejno(ci nale#y wskaza+ na spo-

sób postrzegania rzeczywisto(ci spo!ecznej przez badaczy. Okre(lony paradygmat 
ukierunkowuje proces badawczy, w tym de, niuje metody, techniki i narz&dzia ba-
dawcze s!u#'ce poznaniu, podejmowanej problematyki. W przeprowadzonych ba-
daniach przyj&to paradygmat konstruktywistyczny. Zgodnie z za!o#eniami kon-
struktywizmu spo!ecznego badacz ukierunkowuje swoje dzia!ania na prób& 
zrozumienia interesuj'cego go obszaru bada", odwo!uj'c si& cz&sto do subiektyw-
nych do(wiadcze" jednostek funkcjonuj'cych w analizowanej przestrzeni (Cre-
swell, 2013). Tym samym nale#y wskaza+, #e podj&te badania naukowe zosta!y osa-
dzone w orientacji jako(ciowej.

Przedmiotem przeprowadzonych bada" by!o funkcjonowanie hostelu przy Za-
k!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku w kontek(cie readaptacji spo!ecznej wycho-
wanków. W trakcie podejmowanych bada" zwrócono uwag& na struktur& orga-
nizacyjn' placówki, indywidualne do(wiadczenia wychowanków przebywaj'cych 
w hostelu oraz wskazanie na ko"cowy etap procesu usamodzielnienia w przestrze-
ni hostelu.

Celem g!ównym bada" by!o poznanie funkcjonowania hostelu przy Zak!adzie 
Poprawczym w Bia!ymstoku w kontek(cie readaptacji spo!ecznej jego wychowan-
ków. D'#enie do gruntownej analizy przedmiotu bada" pozwoli!o na okre(lenie ce-
lów szczegó!owych:

1. Poznanie struktury organizacyjnej badanej placówki.
2. Ustalenie zasad pobytu nieletnich w hostelu, w tym warunków ich umiesz-

czenia oraz relegowania.
3. Poznanie sposobów postrzegania poj&cia samodzielno(ci przez badanych.
4. Analiza procesu usamodzielniania w kontek(cie rozwoju kompetencji spo-

!eczno-zawodowych.
5. Poznanie (rodowiskowych mo#liwo(ci wsparcia wychowanków hostelu.
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6. Analiza opuszczenia placówki w percepcji badanych.

Okre(lenie problemów badawczych to pewne uszczegó!owienie przedmiotu 
bada" oraz postawionych celów. Zde, niowano nast&puj'ce problemy badawcze:

Problem g!ówny: W jaki sposób przebiega proces readaptacji spo!ecznej nielet-
nich przebywaj'cych w hostelu?

Problemy szczegó!owe:

1. Jak badani postrzegaj' sposób organizacji pracy wychowawczej w hostelu?
2. Jak badani postrzegaj' zasady pobytu obowi'zuj'ce w placówce?
3. Jak badani de, niuj' samodzielno(+?
4. Jak badani postrzegaj' realizacj& procesu usamodzielnienia w hostelu?
5. Jak z perspektywy badanych osoby lub instytucje wspieraj' proces readapta-

cji spo!ecznej?
6. W jaki sposób badani wychowankowie antycypuj' opuszczenie placówki 

resocjalizacyjnej?

Analizuj'c funkcjonowanie hostelu, uznano za konieczne pos!u#enie si& trian-
gulacj' metod zbierania danych, tj. obserwacj', wywiadem oraz analiz' dokumen-
tów. 

Obserwacja jako metoda badawcza bazuje na spostrze#eniach badaczy wzgl&-
dem analizowanego wycinka rzeczywisto(ci (Juszczyk, 2013). W$metodologii ba-
da" jako(ciowych wyró#nia si& wiele technik prowadzenia obserwacji. Odwo!uj'c 
si& natomiast do za!o#e" omawianego rozdzia!u, uznano za w!a(ciwe wykorzysta-
nie obserwacji uczestnicz'cej jawnej. Wskazana forma obserwacji umo#liwi!a ba-
daczom fragmentaryczne uczestnictwo w codzienno(ci osób badanych oraz jej 
wspólne do(wiadczanie. Badacze mieli sposobno(+ nawi'zania odpowiednich re-
lacji z osobami badanymi, co w dalszej cz&(ci u!atwi!o przeprowadzenie wywiadów. 

Ujmuj'c pobyt nieletnich w hostelu w kategorii indywidualnych prze#y+, za-
sadne by!o pos!u#enie si& wywiadem pog!&bionym cz&(ciowo ustrukturalizowa-
nym. Wywiad pog!&biony umo#liwia badaczom uzyskanie informacji na temat 
#ycia osób badanych oraz ich indywidulanych do(wiadcze", ulokowanych w kon-
tek(cie podejmowanej problematyki badawczej (Elliott, 2005). Zastosowanie wy-
wiadu pog!&bionego w poni#szych badaniach pozwoli!o na uzyskanie informacji 
na temat postaw, odczu+ oraz trudno(ci nieletnich zwi'zanych z$ich pobytem w$ho-
stelu. Przeprowadzony wywiad z$wychowawczyni' hostelu umo#liwi! ukazanie ob-
szarów pracy z nieletnimi, interpretacj& aktów normatywnych, na podstawie któ-
rych funkcjonuje placówka oraz poznanie struktury organizacyjnej.
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Jako(ciowa analiza dokumentów umo#liwi!a pog!&bienie i usystematyzowanie 
informacji zdobytych drog' wywiadu z wychowawczyni' hostelu.

Wskazane powy#ej metody oraz techniki badawcze maj' swoje odzwierciedle-
nie w$ literaturze przedmiotu, podejmuj'cej problematyk& funkcjonowania placó-
wek resocjalizacyjnych. Podobny sposób gromadzenia danych zastosowa! P.$Chom-
czy"ski w swojej monogra, i pt. Dzia!ania wychowanków schronisk dla nieletnich 
i+ zak!adów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych (Chomczy"-
ski, 2014).

Jako narz&dzia badawcze zastosowano: dziennik terenowy, który stanowi! 
zbiór opisów badanej przestrzeni oraz sytuacji zarejestrowanych podczas prowa-
dzonej obserwacji, autorski kwestionariusz wywiadu oraz dyktafon celem reje-
stracji wywiadów. Badacze za zgod' dyrektora zak!adu poprawczego w$Bia!ym-
stoku mieli mo#liwo(+ dokumentowania przestrzeni hostelu za pomoc' fotogra, i. 
Materia!y wizualne w podejmowanych badaniach stanowi!y uzupe!nienie zgro-
madzonych danych empirycznych oraz pos!u#y!y analizie materia!u badawczego.

W!a(ciwy etap bada" w!asnych mia! swój pocz'tek w nawi'zaniu telefonicz-
nego kontaktu z wychowawc' hostelu. W trakcie prowadzonej rozmowy przed-
stawiono ogólne za!o#enia projektu badawczego, okre(lono cele wspó!pracy oraz 
rol& badaczy. Ponadto ustalono termin pierwszego spotkania w placówce. Kolej-
ne by!y dostosowywane do harmonogramu kadry wychowawczej oraz obecno-
(ci wychowanków w placówce. Wi'za!o si& to z$uwzgl&dnieniem ich obowi'zków 
poza hostelem.

Przestrzeni' badawcz' by! budynek i obszar wokó! hostelu. Placówka jest zlo-
kalizowana na terenie Zak!adu Poprawczego w Bia!ymstoku. Hostel stanowi sa-
modzieln' jednostk& organizacyjn', pozostaj'c w strukturze zak!adu. W toku pro-
wadzonych dzia!a" badawczych w$ placówce prowadzony by! generalny remont, 
obejmowa! g!ównie pierwsze pi&tro budynku.

Wywiady by!y prowadzone w budynku hostelu i na jego terenie celem zapew-
nienia komfortu osobom uczestnicz'cym. 

Badania by!y prowadzone z zachowaniem etyki bada" jako(ciowych. W tym 
celu zakodowano imiona uczestników. W trakcie analizy materia!u badawczego po-
mini&to informacje, które pozwala!yby na identy, kacj& osób badanych, co umo#li-
wi!o zachowanie ich anonimowo(ci.

Uczestnicy bada(:

 – wychowanek )ukasz – lat 19, w hostelu od czerwca 2021 r.; drugi pobyt 
w placówce;
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 – wychowanek Konrad – lat 19, w hostelu od marca 2021 r.; pierwszy pobyt 
w placówce;

 – wychowanek Kamil – lat 17, w hostelu od lipca 2021 r.; pierwszy pobyt 
w placówce;

 – wychowawczyni Joanna – pracownik zak!adu poprawczego od 26 lat; wy-
chowawca hostelu od wrze(nia 2019 r.

3. Analiza bada( w"asnych
W poni#szym podrozdziale przybli#ona zosta!a struktura organizacyjna pla-

cówki, rola wychowawcy w procesie usamodzielnienia oraz formalnoprawne wa-
runki pobytu w hostelu przy Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku.

3.1. Organizacja pracy hostelu 

Hostel jest jednostk' wchodz'c' w struktur& organizacyjn' zak!adu popraw-
czego, która w$ rozumieniu obowi'zuj'cego w placówce regulaminu jest postrze-
gana jako forma czasowego zamieszkania wychowanków zak!adu poprawczego u!a-
twiaj,cego proces usamodzielniania lub przygotowania do zwolnienia […], maj,ca 
na celu zapewnienie im bezpiecze'stwa oraz warunków do samodzielnego funkcjo-
nowania w+ "rodowisku otwartym – pomoc w readaptacji (§ 1 ust. 1 regulaminu). 
W my(l cytowanego regulaminu wychowankowie umieszczeni w hostelu stano-
wi' grup& wychowawcz' sk!adaj'c' si& z nie wi&cej ni# sze(ciu podopiecznych (§ 5 
ust.$1 Regulaminu), których pobyt trwa:

Minimalnie 3 miesi,ce, maksymalnie […] górna granica to jest osi,gni%cie 
21+roku #ycia. (wychowawczyni Joanna)

Cz&(ciowy koszt pobytu nieletniego w hostelu ponosi sam wychowanek. 
Zgodnie z art. 90 a § 3 ustawy o post&powaniu w sprawach nieletnich kwota nie 
mo#e przekroczy+ 25% ca!o(ciowych kosztów utrzymania nieletniego (u.p.n., 
Dz.$U.$z 2018 r. poz. 969). W hostelu przy Zak!adzie Poprawczym w Bia!ymstoku 
kwota ta na rok 2021 wynosi 100 z!. W sytuacji gdy nieletni nie jest w stanie uregu-
lowa+ op!aty ustalonej przez dyrektora zak!adu, istnieje przes!anka do cz&(ciowego 
b'dH ca!kowitego zwolnienia z kosztów pobytu: 

Wychowankowie s, zobowi,zani do op!aty z hostel w wysoko"ci 100 z!otych 
10+ dziesi,tego dnia miesi,ca. Czasem wykonuj, ró#ne prace na rzecz zak!adu, co 
mo#e zmniejszy) wysoko") op!aty lub skutkowa) jej ca!kowitym umorzeniem. (wy-
chowawczyni Joanna)
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Praca nieletnich jest koordynowana przez opiekuna usamodzielnienia, wy-
znaczonego dla ka#dego z$ przebywaj'cych wychowanków. Rol& opiekuna przy-
dziela dyrektor zak!adu poprawczego (§ 5 ust. 2 regulaminu). Zakres obowi'zków 
na!o#onych na wychowawc& obejmuje bezpo(redni' prac& z$nieletnim w warun-
kach instytucjonalnych oraz w$ (rodowisku otwartym. Opiekun usamodzielnienia 
jest w szczególno(ci zobowi'zany do dokonywania analizy oraz udzielania wsparcia 
w szeroko poj&tej sytuacji #yciowej wychowanka w obszarze spo!ecznym, prawnym 
oraz socjalno-bytowym. Do jego obowi'zków nale#y ponadto nawi'zanie kontak-
tu z rodzin' b'dH opiekunem prawnym nieletniego. Dzia!ania podejmowane przez 
wychowawc& hostelu s' realizowane przy wspó!pracy z$zespo!em diagnostyczno-
-korekcyjnym dzia!aj'cym w zak!adzie poprawczym (§ 5 ust. 3 regulaminu). G!ów-
nym celem pracy wychowawcy jest koordynowanie procesu usamodzielnienia nie-
letnich przebywaj'cych w hostelu.

Proces usamodzielnienia jako zorganizowana dzia!alno(+ wychowawcza zmie-
rza do ukszta!towania kompetencji spo!ecznych, niezb&dnych dla autonomiczne-
go funkcjonowania w (rodowisku otwartym. Strukturalizacja procesu dokonuje si& 
na podstawie indywidualnego programu usamodzielnienia, okre(lanego tak#e jako 
„kontrakt”. Na podstawie analizowanej dokumentacji mo#na wskaza+, i# indywidu-
alny program usamodzielnienia zawiera w szczególno(ci: informacj% o posiadanych 
i koniecznych do uzyskania przez nieletniego niezb%dnych dokumentach; informacj% 
o przebiegu nauki; informacj% o przebiegu zatrudnienia nieletniego wraz ze wska-
zaniami pracodawcy; okresowe informacje o+zachowaniu nieletniego w hostelu (§ 5 
ust.$4 regulaminu). Ponadto kontrakt stanowi dokument wskazuj'cy na g!ówne za-
dania nieletniego, które na podstawie rozpoznanych potrzeb wychowanka zosta!y 
zde, niowane jako niezb&dne do zrealizowania. Zadania realizowane podczas po-
bytu obejmuj' ró#ne obszary #ycia spo!ecznego, w tym edukacj&, prac& zawodow', 
rozwój osobisty oraz trening samoobs!ugi. W$zale#no(ci od pojawiaj'cych si& trud-
no(ci wychowanka b'dH dokonywanych post&pów, kontrakt podlega bie#'cej mo-
dy, kacji (§ 5 ust. 5 regulaminu). Dzi&ki temu zaplanowane zadania odpowiadaj' 
aktualnym potrzebom nieletniego.

Zgodnie z regulaminem placówki pobyt w hostelu jest przeznaczony dla wy-
chowanków grup resocjalizacyjnych, przebywaj'cych w zak!adzie poprawczym nie 
krócej ni# 6 miesi&cy. W sytuacji gdy wyst&puj' uzasadnione przes!anki wychowaw-
cze, dyrektor zak!adu ma mo#liwo(+ wydania decyzji o umieszczeniu nieletniego 
w placówce po 3 miesi'cach jego pobytu w zak!adzie poprawczym (§$4$ust.$2–3$re-
gulaminu)

Wszcz&cie procedury umieszczenia nieletniego w hostelu dokonywane jest 
na podstawie wniosku zainteresowanego, który jest analizowany przez dyrektora 



213

Proces usamodzielnienia i readaptacja spo!eczna wychowanków hostelu

zak!adu oraz kadr& grupy resocjalizacyjnej, w której aktualnie przebywa wychowa-
nek:

Po pracy przez jaki" czas w danej grupie dochodz, do takiego etapu, który jakby 
wyczerpuje jego czas pobytu w grupie resocjalizacyjnej i kadra tej grupy rekomenduje 
go na radzie internatu do przej"cia do hostelu. (wychowawczyni Joanna)

Tym samym wskazuje si&, i# umieszczenie nieletniego w hostelu musi by+: uza-
sadnione post%pami w procesie usamodzielniania si% wychowanka lub przygotowywa-
niem go do zwolnienia z zak!adu (§ 4 ust. 1 regulaminu). Z perspektywy kadry wy-
chowawczo-resocjalizacyjnej d'#enie do umieszczenia wychowanka w hostelu jest 
dzia!aniem zaplanowanym. 

Pobyt nieletniego w grupie wychowawczej jest traktowany jako kolejny etap 
pracy wychowawczej:

Powiem ci, #e ja ju# mia!em to planowane […] ja wiedzia!em, #e id% w czerwcu, 
po zako'czeniu roku szkolnego. (wychowanek Kamil)

W podobnym tonie wypowiada si& inny z wychowanków. Wskazuje on, i# 
z perspektywy podopiecznego grupy resocjalizacyjnej czynnikiem uprawniaj'cym 
do mo#liwo(ci ubiegania si& o umieszczenie w$hostelu jest w!a(ciwe post&powanie 
w codziennym funkcjonowaniu:

A to ja to ju# wiedzia!em w sumie, jak poszed!em na grup% resocjalizacyjn,, kie-
dy mam hostel, je#eli nie b%d% mie) #adnych przypa!ów po drodze. (wychowanek ?u-
kasz)

Zadaniem zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego jest dokonanie ewaluacji po-
st&pów wychowanka. W tym celu zespó! opiniuje dotychczasowe jego funkcjo-
nowanie w$przestrzeni zak!adu. Na tej podstawie dokonuje oceny realizacji za!o-
#onych celów wynikaj'cych z indywidualnego planu resocjalizacji wychowanka 
(§$4$ust.$2$pkt.$3$regulaminu):

Ja w+miar% by!em ca!y czas grzeczny i+w+ogóle, tam dobrze si% zachowywa!em 
[…] i szybko wchodzi!em na te poziomy […] ja troch% wcze"nie przeszed!em ze wzgl%-
du na to, #e dyrektor tam widzia!, #e si% staram i w ogóle zaproponowa! mi sam, czy 
nie chc% wcze"niej i"). (wychowanek Konrad)

W trakcie trwaj'cego post&powania, wychowawca hostelu nawi'zuje kontakt 
z$nieletnim przebywaj'cym w internacie. Przedstawia mu zasady pobytu w hostelu 
oraz program grupy wychowawczej:

Je#eli ja dostaj% sygna! na radzie internatu, #e mamy ch!opaka, który w nied!u-
gim czasie pójdzie do hostelu, to pierwsze kroki s, takie, #e ja id% do niego z progra-
mem i daj% mu ten program, prosz%, #eby si% zapozna!. (wychowawczyni Joanna)
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Budynek hostelu, 2021 r.

Fot. Julita Wiszowata-Par. eniuk

Nieletni wst&pnie okre(la oczekiwania wzgl&dem swojego pobytu, w tym de, -
niuje obszary swojego rozwoju. Wypracowane ustalenia stanowi' za!o#enia indywi-
dualnego programu usamodzielniania: 

Warunki kontraktu omawiamy przed przej"ciem […] rozmawiamy, jak jeszcze 
s, w swoich grupach macierzystych i najcz%"ciej podpisuje w dniu przej"cia+[…]. -u-
kasz dzisiaj podpisa! kontrakt, ale rozmawiali"my o tym. On pokaza! mi swoje pro-
pozycje, pó$niej ja mu powiedzia!am, co mi si% wydaje, #e jeszcze powinno si% w nim 
znale$) […] (wychowawczyni Joanna)

Na podstawie pozytywnej opinii zespo!u diagnostyczno-korekcyjnego dyrek-
tor zak!adu wydaje decyzj& o$umieszczeniu wychowanka w hostelu oraz zawiada-
mia s'd rodzinny, który wykonuje orzeczenie, przedstawiaj,c uzgodnione z nieletnim 
zasady pobytu w hostelu (§ 4 ust. 5 i 9 regulaminu).

Przej(cie wychowanka grupy resocjalizacyjnej do hostelu jest czynno(ci' zor-
ganizowan'. Nieletni jest informowany o prawdopodobnym terminie wprowadze-
nia si& do nowego miejsca zamieszkania. Dzi&ki temu ma mo#liwo(+ odpowiednie-
go nastawienia si& oraz przygotowania prywatnych rzeczy, które planuje wzi'+ ze 
sob', w tym przedmiotów znajduj'cych si& w depozycie zak!adu poprawczego.

Umieszczenie nieletniego w hostelu nie jest decyzj' permanentn', co ozna-
cza, i# istniej' przes!anki wychowawcze do relegowania podopiecznego z grupy wy-



215

Proces usamodzielnienia i readaptacja spo!eczna wychowanków hostelu

chowawczej. Zgodnie z$regulaminem placówki decyzja o umieszczeniu nieletniego 
w hostelu mo#e by+ odwo!ana przez dyrektora zak!adu b'dH te# uchylona na pod-
stawie postanowienia s'du rodzinnego. Decyzja s'du uzasadniona jest przes!anka-
mi wskazuj'cymi na potrzeb& ponownego umieszczenia nieletniego w zak!adzie 
poprawczym (§ 4 ust. 10 i 11 regulaminu). 

Natomiast dwie kolejne przes!anki odnosz' si& do relegowania nieletniego 
z$hostelu oraz ponownego umieszczenia w internacie. W pierwszym trybie wydale-
nie podopiecznego z$grupy wychowawczej odbywa si& na podstawie pisemnie z!o-
#onego wniosku przez nieletniego. Odnosi si& to do sytuacji, w której zainteresowa-
ny do(wiadcza istotnych trudno(ci w zwi'zku z$pobytem w hostelu. Konsekwencj' 
jest podj&cie decyzji o$powrocie do grupy resocjalizacyjnej. Drug' przes!ank' jest 
stwierdzenie nieprzestrzegania przez nieletniego regulaminu placówki, w tym za-
niechania realizacji za!o#e" kontraktu:

S, takie, tak zwane warunki brzegowe, których z!amanie powoduje cofni%cie do 
grupy w+internacie: niepowrót z przepustki albo urlopu, z!amanie abstynencji, agre-
sja na terenie hostelu w stosunku do mieszka'ców albo do kadry. (wychowawczyni 
Joanna)

Zgodnie z regulaminem nieletni, który zosta! relegowany z hostelu, ma mo#li-
wo(+ ponownego umieszczenia, jednak#e nie wcze(niej ni# po up!ywie 6 miesi&cy 
od momentu rzeczywistego tra, enia do internatu (§ 4 ust. 13 regulaminu).

Decyzj' dyrektora zak!adu wychowanek, który wykazuje si& wysok' skutecz-
no(ci' w$ realizacji ustalonych w$ kontrakcie celów, mo#e zosta+ skierowany do 
opuszczenia hostelu w$ trybie art. 90 (u.p.n., Dz. U.$ z 2018 r. poz. 969). Spe!nie-
nie warunków przez wychowanka b&dzie wskazywa!o na przejawianie przez nie-
go dostatecznego poziomu samodzielno(ci. W$ostateczno(ci wskazane osi'gniecia 
wychowanka mog' stanowi+ zespó! czynników przemawiaj'cych za opuszczeniem 
przez niego zak!adu poprawczego.

3.2. Zasady pobytu w hostelu

Pobyt nieletniego w grupie wychowawczej znacz'co ró#ni si& od funkcjonowa-
nia w$przestrzeni internatu. Wynika to z istoty podejmowania pracy wychowawczej 
w hostelu, której celem jest stopniowe kszta!towanie samodzielno(ci nieletniego. 
Konieczne jest zatem zapewnienie odpowiednich warunków sprzyjaj'cych wzbu-
dzaniu w$wychowanku postawy sumienno(ci, odpowiedzialno(ci oraz zaradno(ci 
#yciowej.

Tym samym nale#y zwróci+ uwag& na zasady panuj'ce w hostelu, które s' de-
, niowane przez regulamin placówki. Prawa i obowi'zki wychowanków w hoste-
lu okre(laj' sposób pracy wychowawczej, w tym rol& opiekuna placówki oraz pra-
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c& podopiecznych. W$my(l cytowanego regulaminu wychowankowie maj' prawo 
w szczególno(ci do funkcjonowania w$ warunkach chronionych umo#liwiaj'cych 
wypoczynek, samorozwój oraz podj&cie zatrudnienia (§ 6 ust. 1 regulaminu).

Podejmuj'c analiz& zasad pobytu w hostelu, zosta!y omówione te prawa, na któ-
re jako istotne wskazywali wychowankowie b'dH wychowawczyni. W pierwszej ko-
lejno(ci zwrócono uwag&, i# prawo do samorozwoju jest jednym z najbardziej ce-
nionych przywilejów nieletnich. Przejawia si& to we wspieraniu przez opiekuna 
podejmowanych przez wychowanków decyzji. S' one ukierunkowane na rozwija-
nie w!asnych zainteresowa" oraz podnoszenie kompetencji zawodowych, np. po-
przez zapisanie si& na wybrany kurs: 

[...] maj, prawo si% rozwija) przede wszystkim, to jest najwa#niejsza dla nich 
[…]. Je#eli na przyk!ad Konrad chce teraz zrobi) kurs trenera personalnego, no to pro-
sz% bardzo. (wychowawczyni Joanna)

Zapewnienie nieletnim mo#liwo(ci dokszta!cania wi'#e si& z , nansowaniem 
przez zak!ad poprawczy wybranych przez wychowanków kursów. ?'czy si& to z$ko-
nieczno(ci' wskazania po#yteczno(ci planowanego kursu, co oznacza, i# realizacja 
okre(lonego szkolenia musi sprzyja+ póHniejszemu funkcjonowaniu wychowanka 
poza placówk':

Zak!ad nie . nansuje kursów, które w naszej ocenie nie przyczyni!yby si% w #ad-
nym stopniu do zwi%kszenie szans na rynku pracy, na przyk!ad, gdyby kto" sobie wy-
my"li! kurs hazardu. S, takie logiczne ograniczenia. (wychowawczyni Joanna)

W kontek(cie analizowanych zasad pobytu w hostelu nieletni wskazywali 
na istotne ró#nice, jakie wyst&puj' mi&dzy posiadanymi przywilejami w grupie wy-
chowawczej, a tymi w$trakcie pobytu w internacie. Podczas pobytu w hostelu wy-
chowankowie maj' wi&cej swobody w zakresie posiadania prywatnych rzeczy:

[…] mo#esz te# wszystkie rzeczy nosi), ubrania nie, bo tam na grupie to masz wy-
dzielone, #e na przyk!ad 5 koszulek, 2 pary spodni, 2 bluzy i tam jakie" skarpetki, wia-
domo bokserki, te sprawy. No a tutaj mo#esz mie) wszystko z depozytu. (wychowa-
nek Konrad)

By!o to tak#e widoczne podczas prowadzonej obserwacji. Jeden z wychowan-
ków, który by! w$trakcie przeprowadzki do hostelu, wpi'! w ucho kolczyk.

Wi&ksza dost&pno(+ do prywatnych rzeczy odnosi si& równie# do posiadania 
urz'dze" elektronicznych. B&d'c w grupie resocjalizacyjnej, wychowankowie nie 
mieli dost&pu do w!asnego sprz&tu, tj. laptopa oraz telefonu. W przypadku poby-
tu w hostelu podopieczni maj' prawo dysponowa+ prywatnymi urz'dzeniami elek-
tronicznymi:
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Ano tak, telefon mam, komputer nie, no to to jest w ogóle mega nie. (wychowa-
nek Konrad)

Wi'#e si& to równie# z mo#liwo(ci' korzystania z sieci internetowej oraz by-
ciem u#ytkownikiem portali spo!eczno(ciowych, takich jak Facebook:

[…] nie mo#na korzysta) [z] Facebooków, no z ka#dego komunikatora nie mo#na 
korzysta) [w$internacie] […] Tu ju# mog% z ka#dego. [...] korzysta) z Internetu, kiedy 
chc%. (wychowanek ?ukasz)

Nale#y wskaza+, i# wychowawczyni nie monitoruje aktywno(ci wychowanków 
online. B&d'c w grupie resocjalizacyjnej, ka#de u#ycie telefonu „zak!adowego” jest 
zwi'zane ze sta!ym nadzorem wychowawcy. W przypadku pobytu w hostelu pod-
opieczni maj' wi&ksz' niezale#no(+:

[…] nikt nie kontroluje mojego telefonu […] nikt nie s!ucha, nie pods!uchuj,. 
(wychowanek ?ukasz)

Prawo posiadania jest równie# rozszerzone o$mo#liwo(+ dysponowania suple-
mentami diety. Jest to istotne, szczególnie z perspektywy nieletnich, wykazuj'cych 
si& wysok' aktywno(ci' , zyczn' oraz chc'cych zbudowa+ mas& mi&(niow'. Dzi&-
ki temu wychowankowie maj' mo#liwo(+ wzbogacenia codziennej diety okre(lony-
mi suplementami:

No to jest te# kolejny przywilej, #e mo#na sobie suplementy bra), bo na grupie nic 
nie mo#na, zero, ani kreatyny, bia!ka, nic, zero nie. Dopiero tutaj, bo tutaj mo#na ju# 
wi%ksz, form% zbudowa). (wychowanek Konrad)

Prawo do posiadania wskazuje tak#e na mo#liwo(+ samodzielnego gospoda-
rowania w!asnymi pieni&dzmi przez nieletniego. Jeden z badanych wychowanków 
podkre(li!, i# przebywaj'c w$hostelu, ma mo#liwo(+ przechowywania w!asnych pie-
ni&dzy u siebie:

Mog% mie) ca!y czas pieni,dze przy sobie. (wychowanek Kamil)

W kontek(cie analizowanych praw nieletniego, wychowawczyni wskaza!a, i# 
podopieczny ma prawo do wyboru swojego pokoju oraz dokonania jego personali-
zacji, np. zawieszenie plakatu, naniesienie naklejek na szaM & b'dH biurko:

Je#eli jest taka mo#liwo"), to daje mo#liwo") wyboru miejsca, w którym chce 
przebywa), od siebie – to on tam sobie je tam urz,dza i tak dalej. (wychowawczy-
ni Joanna)
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Pokój wychowanka Konrada, 2021 r.

Fot. Julita Wiszowata-Par. eniuk

W trakcie bada" by! prowadzony kompleksowy remont budynku. W zwi'z-
ku z tym, przestrze" u#ytkowa dost&pna dla wychowanków zosta!a w znacznym 
stopniu ograniczona. Remont zaj'! w szczególno(ci pierwsze pi&tro budynku, które 
uprzednio stanowi!y pokoje wychowanków. Tym samym mieszka"cy musieli ogra-
niczy+ si& do organizacji indywidualnej przestrzeni na parterze budynku.

Jeden z badanych, odnosz'c si& do mo#liwo(ci personalizacji w!asnego pokoju, 
wskaza!, i# ze wzgl&du na trwaj'cy remont placówki ma mo#liwo(+ uczestniczenia 
w$doborze odpowiedniego sprz&tu do si!owni:

No tak, b%dzie remont w!a"nie. To pani Joanna te# powiedzia!a, #e mo#e z!o#y) 
zamówienie, tak#e ju# tam sobie powybiera!em rzeczy, jest git. (wychowanek Kon-
rad)

Odnosz'c si& do posiadanych przywilejów, nieletni zwrócili uwag& na wi&ksz' 
swobod& w zakresie palenia papierosów na terenie placówki, co w praktyce oznacza 
mo#liwo(+ palenia bez ogranicze" w przeznaczonych do tego miejscach:

[…] yyy pali), [jest] dziewi%) pale' dziennie [w internacie], to si% schodzi [na pa-
larni&] […] Tu ju# mog% […] wyj") zapali), kiedy chc%. (wychowanek ?ukasz)



219

Proces usamodzielnienia i readaptacja spo!eczna wychowanków hostelu

Istotnym elementem ró#nicuj'cym prawa wychowanków przebywaj'cych 
w grupie resocjalizacyjnej oraz hostelu jest wi&ksza swoboda w przemieszczaniu si& 
po terenie:

No tak, tutaj na tym terenie to jest to oczko, wszystko, to mog% sam chodzi), nie. 
Tak#e no po prostu wi%cej o wiele zaufania maj,, no. Na grupie to wiadomo no, nie 
mo#esz sobie powiedzie), #e wyjdziesz na podwórko, nawet jak masz te listy [mowa 
o systemie kar i nagród na grupach]. (wychowanek Konrad)

Jedynym ograniczeniem w poruszaniu si& po terenie zak!adu jest brak mo#li-
wo(ci wej(cia do internatu. Wynika to z konieczno(ci przeciwdzia!ania wyst'pieniu 
zjawiska przemytu w zak!adzie poprawczym:

0rednio, #eby z willi przychodzi), no bo to jest temat troch% i wnoszenia i niewy-
noszenia, no ró#ne, wiesz o co chodzi. (wychowanek Kamil)

Dokonuj'c dalszej analizy prawa do mo#liwo(ci przemieszczania si& nielet-
nich, nale#y wskaza+ na ich wi&ksz' autonomi& w$kontek(cie opuszczania terenu 
placówki. Reguluj' to wydawane przez wychowawc& przepustki:

[…] mam wi%ksze [prawo] do przepustek. To jest pierwsze, #e ró#nica ni# na gru-
pie, bo na grupie to wiadomo, no, mog!em chodzi) na przepustki, ale na mniej o wie-
le i+te# no po prostu tutaj d!u#ej […]. (wychowanek Konrad)

W podobnym tonie wypowiada si& drugi z badanych nieletnich, jednocze(nie 
wskazuj'c na mo#liwo(+ skorzystania z tak zwanej „przyjemno(ciówki”, czyli prze-
pustki, której celem jest rekreacja, sp&dzenie czasu wolnego poza terenem placówki 
w wybrany przez siebie sposób:

[…] mog% sobie bra) przepustk% do+ sklepu+ kiedy chc% […] i mog% jeszcze 
wzi,)+przyjemno"ciówk%,+ jak mam sensown,, bardzo d!ug, nawet […] max musze 
do 21 wróci). (wychowanek ?ukasz)

W powy#szej wypowiedzi nieletni zwróci! uwag& na obowi'zek stawienia si& 
w$hostelu do okre(lonej godziny. Istniej' jednak przes!anki, które umo#liwiaj' wy-
d!u#enie godziny powrotu nieletniego z przepustki, je#eli jest to uzasadnione cha-
rakterem wydarzenia, w którym bra! udzia! wychowanek:

[…] chyba #e, no podam taki przyk!ad: koncert si% ko'czy o 22.30, czy o 22, ale 
ja wiem, gdzie ten koncert jest i wiem, #e mo#e si% tak sko'czy), to wtedy indywidual-
nie, po konsultacji z dyrektorem, ta przepustka jest wyd!u#ona. (wychowawczyni Jo-
anna)

Mo#liwe spóHnienie wymaga konieczno(ci poinformowania dy#uruj'cej kadry 
zak!adu poprawczego. Odnosi si& to do sytuacji niecodziennych, cz&sto niezale#-
nych od samego wychowanka:
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[…] je#eli wiedz,, #e si% mog, spó$ni), to powinni dzwoni) do tej osoby, która 
jest na dy#urze. I tak z Konradem ostatnio by!o, #e dzisiaj mia! przepustk% do godzi-
ny 11:00. A+okaza!o si%, #e jak zajecha! do medycyny pracy, #e jest w ogóle 40 osób 
i dzwoni! do mnie, #e mo#e si% spó$ni). Ja wtedy informuj% dyrektora. (wychowaw-
czyni Joanna)

Brak informacji ze strony wychowanka o potencjalnym nieterminowym po-
wrocie do placówki skutkuje wszcz&ciem regulaminowego post&powania:

Je#eli kto" nie wróci, w ogóle nie ma z nim #adnego kontaktu, co zaczyna "wiad-
czy) o+tym, #e to jest niepowrót i by!o to zaplanowane i nie ma nawet jak negocjowa) 
powrotu z t, osob,. To musimy najpó$niej po godzinie zg!osi) na policj%. (wycho-
wawczyni Joanna)

Szczególnym przywilejem jest mo#liwo(+ zaproszenia osób z$zewn'trz, z któ-
rymi utrzymuj' systematyczny kontakt. Najcz&(ciej s' to osoby bliskie dla nielet-
niego, np. partnerka:

[…] jest te# taka mo#liwo") w hostelu, #e je#eli si% z kim" spotykaj, regularnie, to 
mog, te# t, osob% zaprosi) tutaj i by!a taka sytuacja w tamtym roku, #e jeden ch!o-
pak by! ju# w takim d!u#szym zwi,zku z dziewczyn, i ona te# przychodzi!a z nim tu-
taj. (wychowawczyni Joanna)

Opisywana praktyka ma tak#e pewne ograniczenia. Obecno(+ osoby z ze-
wn'trz jest mo#liwa tylko i wy!'cznie podczas dy#uru opiekuna usamodzielnienia:

To nie jest tak, #e mogli si% zamkn,) w pokoju. Ja na przyk!ad, jak by!am tutaj, 
to Przemek z dziewczyn, siedzia! w salonie. Nie mogli siedzie) sami, zamkni%ci […]. 
(wychowawczyni Joanna)

Pobyt wychowanka w hostelu to równie# wynikaj'ce z regulaminu obowi'z-
ki. Nieletni s' zobligowani do dbania o !ad i porz'dek hostelu, respektowania za-
sad wspó!#ycia spo!ecznego oraz utrzymania abstynencji w trakcie ca!ego pobytu. 
(§$6$ust.$2 regulaminu). Do czynno(ci porz'dkowych, jakie nak!ada na nieletniego 
regulamin, nale#y sprz'tanie pomieszcze" w budynku:

Hostel jest miejscem, w którym mieszkaj,, wi%c musz, o nie dba). (wychowaw-
czyni Joanna)

Czynno(ci porz'dkowe w hostelu stanowi' zorganizowan' prac& wychowan-
ków, którym przydziela si& dy#ur nad okre(lonym pomieszczeniem. Gra, k dy#u-
rów okre(la przestrze", dat& oraz imi& nieletniego odpowiedzialnego za przydzie-
lone miejsce, m.in. klatka schodowa, przedpokój, kuchnia, salon z jadalni', miejsce 
do palenia czy wynoszenie (mieci:
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No to obowi,zek, to s, dy#ury tutaj, #eby by!a tu czysto") i+tak dalej (wychowa-
nek Kamil) 

Utrzymanie porz'dku dotyczy tak#e konieczno(ci dbania o !ad najbli#szego 
otoczenia wokó! hostelu, tj. ogródek i tereny zielone, wielofunkcyjne boisko, sprz&t 
do street workoutu oraz altana.

Teren rekreacyjny wokół budynku hostelu, 2021 r.

Fot. Julita Wiszowata-Par. eniuk

Odnosi si& to w$ szczególno(ci do nieletnich, którzy nie pracuj' zawodowo 
z$ ró#nych przyczyn. Jeden z$ badanych wychowanków wskaza!, i# aktualnie nie 
mo#e podj'+ pracy zarobkowej ze wzgl&du na swój wiek. Tym samym jest zobowi'-
zany do wykonywania drobnych prac porz'dkowych na terenie hostelu celem ure-
gulowania nale#no(ci za pobyt:

Na razie obowi,zek, no to mam chodzenie do pracy na terenie […] bo nie mog% 
jeszcze wychodzi) do pracy na zewn,trz. (wychowanek Kamil)

Kontynuuj'c swoj' wypowiedH, opisa!, czym dotychczas si& zajmowa! na tere-
nie hostelu:

Teraz to szlifuj% te, widzia!e" te grzybki, co tu jest altanka i tak dalej tutaj. Musz% 
to przeszlifowa) i pomalowa) to wszystko, wyczy"ci) i tak dalej. (wychowanek Kamil)

Zobowi'zania wychowanka wynikaj'ce z pobytu w hostelu to równie# ko-
nieczno(+ podj&cia przez niego okre(lonej aktywno(ci poza placówk'. Celem jest 
szeroko rozumiana poprawa ogólnej sytuacji #yciowej, np. praca zarobkowa, pod-
j&cie si& edukacji, rozszerzenie uprawnie" do wykonywania zawodu poprzez ró#ne 
kursy, np. prawo jazdy:
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Obowi,zkiem jest podj%cie jakiej" takiej w!a"nie aktywno"ci na zewn,trz, czyli 
pracy albo czegokolwiek, co jest zwi,zane z popraw, ich sytuacji pó$niej, po wyj"ciu. 
(wychowawczyni Joanna)

W sytuacji gdy nieletni zostanie zatrudniony, jest zobowi'zany do poinfor-
mowania pracodawcy o tym, i# jest wychowankiem zak!adu poprawczego. Wynika 
to z konieczno(ci utrzymywania kontaktu wychowawcy z zatrudniaj'cym. Opisu-
j'c swoje do(wiadczenia w$kontek(cie podj&cia pracy zarobkowej, badani zwrócili 
uwag&, i# nie ka#dy pracodawca przychylnie podchodzi do perspektywy zatrudnie-
nia wychowanka zak!adu. Tym samym mo#na mówi+ o pewnej stygmatyzacji nie-
letniego jako podopiecznego placówki resocjalizacyjnej. Mo#e to generowa+ obawy 
pracodawcy o$sumienno(+ wykonywanych obowi'zków oraz potencjalnie – sk!on-
no(+ do pope!niania przez niego przest&pstwa:

[…] bo jeszcze w!a"nie obowi,zkiem jest na hostelu, #e mój pracodawca musi 
utrzymywa) kontakt z pani, Joann, [...] i jak du#o osób [pracodawców] to s!yszy 
przed zatrudnieniem, to nie chc, takiego pracownika. (wychowanek ?ukasz)

W zwi'zku z powy#szym cz&st' praktyk' wychowanków jest poinformowanie 
pracodawcy o$pobycie w zak!adzie po przej(ciu okre(lonego drog' umowy okresu 
próbnego:

[…] no ja teraz nawet jeszcze nie powiedzia!em, bo mam tydzie' umowy zlece-
nie i+powiem, jak podpisz% umow% o prac% na rok […]. (wychowanek ?ukasz)

3.3. Readaptacja spo"eczna w kontek$cie organizacji pracy hostelu

Istotn' kwesti' w analizowanym obszarze bada" by!o ukazanie sposobów po-
strzegania poj&cia samodzielno(ci przez wychowanków. Podj&cie rozwa#a" nad t' 
problematyk' umo#liwia wery, kacj& pogl'dów oraz do(wiadcze" nieletnich przy-
gotowuj'cych si& do ca!kowitego opuszczenia zak!adu poprawczego. W$swoich nar-
racjach wychowankowie zwracali uwag& na cechy osoby, któr' mo#na okre(li+ jako 
samodzieln'. Jako pierwsze wskazywali, i# cz!owiek samodzielny to taki, który jest 
samowystarczalny w zakresie samoobs!ugi. Odnosi si& to do umiej&tno(ci prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, zaspokajania podstawowych potrzeb #yciowych 
oraz niezale#no(ci , nansowej:

[…] umie [sobie] ugotowa), wypra), posprz,ta) po sobie, pój") do pracy, zap!aci) 
za siebie, takie rzeczy. (wychowanek ?ukasz)

W podobnym tonie wypowiedzia! si& tak#e drugi z badanych:

No z tym, #e musisz w ko'cu sam co" zacz,) robi), #e musisz do pracy wstawa). 
(wychowanek Konrad)
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Drug' cech' de, niuj'c' osob& samodzieln' jest dojrza!o(+, rozumiana jako 
przyjmowanie odpowiedzialno(ci za w!asn' osob&. Tym samym nieletni wskaza-
li, i# osoba samodzielna jest w stanie podejmowa+ racjonalne decyzje oraz kiero-
wa+ w!asnym #yciem. Charakteryzuje si& to tym, i# realizacja wcze(niej za!o#onych 
celów powinna odbywa+ si& zgodnie z$przyj&tymi normami prawnymi oraz spo-
!ecznymi. Dotyczy to równie# umiej&tno(ci przyznania si& do b!&du w sytuacji do-
(wiadczania pora#ki:

Mi si% troch% z dojrza!o"ci, w ogóle kojarzy nie, strasznie. No samodzielny, sam 
za siebie, ogólnie taki, #e wiesz, #e bierze odpowiedzialno") za siebie i tak dalej. (wy-
chowanek Kamil)

Kolejnym aspektem samodzielno(ci by!o wskazanie na umiej&tno(+ rozwi'zy-
wania problemów. Mowa tu o nabyciu zdolno(ci przystosowania si& do zmieniaj'-
cej si& rzeczywisto(ci spo!ecznej oraz pokonywania napotykanych trudno(ci #ycio-
wych:

[…] osoba sobie sama umie poradzi) ze wszystkim (wychowanek ?ukasz)
W przedstawionej przez podopiecznych charakterystyce poj&cia samodzielno-

(ci kreuje si& obraz jednostki autonomicznej. Nieletni jednoznacznie wskazywali, i# 
samodzielno(+ jest determinowana brakiem konieczno(ci korzystania ze wsparcia 
innych osób, na co wskazuje poni#sza wypowiedH:

Jak jest kto" samodzielny w czym", #e nie potrzebuje, nie wiem, pomocy i tak da-
lej i co" potra.  zrobi) sam. (wychowanek Kamil)

Wskazane przez nieletnich aspekty samodzielno(ci maj' swoje odzwierciedle-
nie w pracy wychowawczej opiekuna usamodzielnienia. Jego zadaniem jest wspie-
ranie wychowanków w nabywaniu umiej&tno(ci, które b&d' u#yteczne w funkcjo-
nowaniu w (rodowisku otwartym. Za istotne uznaje si& trening samoobs!ugi, do 
którego nale#': 

Sami pior,, sami obs!uguj, zmywark%, no musz% sprz,ta) hostel. […] ka#de po-
mieszczenie mia!o osob% odpowiedzialn, za czysto"). (wychowawczyni Joanna)

Rol' wychowawcy w tym obszarze jest zarz'dzanie hostelem jako budynkiem 
oraz obowi'zkami samoobs!ugowymi jego mieszka"ców. W tym celu wychowaw-
czyni opracowuje harmonogram dy#urów i przydziela wychowankom pomieszcze-
nia, za którego czysto(+ s' odpowiedzialni. Ponadto monitoruje wywi'zywanie si& 
z$przydzielonych obowi'zków:

W ci,gu tygodnia dba o te wszystkie pomieszczenia, które mu s, przydzielone 
w takim stopniu „#eby by!o” […] po prostu blaty, pod!oga, zlew, naczynia do zmywar-
ki i tak dalej, tak#e tak bardziej ogólnie. Natomiast raz w tygodniu jest takie porz,d-
niejsze sprz,tanie, czyli na przyk!ad jak kto" ma kuchni%, to w sza2 ach ustawia te 
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wszystkie kasze, rozsypane m,ki i+tak dalej; czy"ci piekarnik czy myje lodówk%. (wy-
chowawczyni Joanna)

*ywienie w hostelu mo#e by+ prowadzone w dwóch wariantach. Pierwszy 
umo#liwia wychowankom spo#ywanie posi!ków na sto!ówce „zak!adowej”. Nato-
miast drugi, to #ywienie poza zak!adem, na które grupa wychowawcza otrzymu-
je okre(lon' kwot& pieni&dzy do zagospodarowania. Wysoko(+ kwoty jest zale#-
na od liczby podopiecznych przebywaj'cych w$hostelu. Wychowankowie ucz' si& 
przygotowywania pe!nowarto(ciowych posi!ków, co jest (ci(le powi'zane z$zapla-
nowaniem codziennego jad!ospisu oraz sporz'dzeniem listy niezb&dnych produk-
tów spo#ywczych:

[…] w sumie #arcie robimy sobie dzisiaj, bo zacz%li"my gotowa), dzisiaj byli"my 
na zakupach, no to musimy i") zrobi) zakupy i wiesz tak, jakby to wszystko pilnowa) 
sami. (wychowanek Kamil)

Zaplanowane zaj&cia kulinarne prowadzone w hostelu odbywaj' si& raz w ty-
godniu. Na ten cel nieletni maj' okre(lon' kwot& pieni&dzy do zagospodarowania:

Raz w tygodniu 4 dychy [40 z!], np. robimy zakupy, wiemy, #e nam na co" nie 
starczy z+zak!adowych, to kupujemy ze swoich. (wychowanek ?ukasz)

Kolejnym obszarem procesu usamodzielnienia jest osi'gni&cie niezale#no(ci 
, nansowej. Szczególnym wyzwaniem z perspektywy wychowanków jest poszuki-
wanie pracy, proces zatrudnienia oraz póHniejsze utrzymanie pracy. Trudno(+$przy-
sparza im okre(lenie ich w!asnych oczekiwa" wzgl&dem pracy, bezpo(redni kontakt 
z pracodawc' czy napisanie CV. Pojawiaj'ce si& trudno(ci ju# na etapie poszukiwa-
nia pracy oraz przygotowywania si& do rozmów kwali, kacyjnych mog' generowa+ 
poczucie obawy oraz l&ku w zwi'zku z nowym wyzwaniem:

On nie mia! #adnych do"wiadcze' zawodowych, bo inni ch!opcy, czasami jakie" 
tam maj,. Natomiast dla Konrada wszystko by!o nowe i du#o rzeczy powodowa!o l%k, 
np.: co oni pomy"l, [pracodawcy], a jak si% nie sprawdz%, a jak pewnie b%d% gada! 
g!upstwa, a ja nic nie umiem i tak dalej. (wychowawczyni Joanna)

Zadaniem opiekuna usamodzielnienia jest udzielanie wsparcia nieletniemu 
w wype!nianiu przez niego roli pracownika. Pierwszy etap stanowi wspó!praca 
podczas poszukiwania pracy. Istotnym elementem w trakcie analizowania dost&p-
nych ofert jest pomoc w okre(leniu oczekiwa" wychowanków wzgl&dem potencjal-
nego pracodawcy:

[…] je#eli kto" tej pracy nie ma, to ile" tam czasu w ci,gu ka#dego dnia po"wi%-
camy na przeszukiwanie ró#nych stron z ofertami pracy. Rozmawiamy o tych pracach, 
co to w ogóle jest. No to te# czasami rozmawiamy o tym sobie, co kto" chcia!by robi), 
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bo s, ró#ne oferty, ale czasami jest tak, #e tego nie chc%, tego nie chc%, no to rozmawia-
my o tym w ogóle, w jakiej pracy si% widzi. (wychowawczyni Joanna)

Kuchnia w hostelu, 2021 r.

 Fot. Julita Wiszowata-Par. eniuk

Wskazuje si& równie# na potrzeb& zapewnienia wsparcia informacyjnego oraz 
instrumentalnego. W warunkach pracy w hostelu odbywa si& to na zasadzie pro-
wadzonych symulacji rozmów kwali, kacyjnych. Przyk!adem mo#e by+ sytuacja, 
która mia!a miejsce podczas prowadzonych bada" terenowych. Wychowawczyni 
wraz z nieletnim omawia!a kwestie dotycz'ce przysz!ych rozmów kwali, kacyjnych, 
w tym opracowania strategii negocjacyjnej:

Wydaje mi si%, #e dobrze by by!o, #eby w!a"nie w takim miejscu przeszed! taki 
wst%pny trening, nawet je#eli on si% nie zako'czy jakim" tam sukcesem zawodowym 
na d!u#sz, met%, ale #eby on do"wiadczy! ró#nych zmierzaj,cych ku temu czynno"ci. 
(wychowawczyni Joanna)

Dzia!ania instrukta#owe podejmowane przez wychowawc& maj' tak#e 
na celu redukcj& nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jakich do(wiadcza nielet-
ni w zwi'zku z$now' sytuacj':
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Oni maj, ró#ne wyobra#enia […] na temat tego, jak #ycie mog!oby wygl,da) 
albo jak powinno wygl,da) […] te# sporo gadamy wtedy o+tym, #e nie wsz%dzie lu-
dzie b%d, #yczliwi, nie wsz%dzie b%dzie zgrana ekipa, nie wsz%dzie b%dzie szef, który 
b%dzie chcia! tam, nie wiem, nieba przychyli) i oni si% uodparniaj, po prostu psychicz-
nie na to. (wychowawczyni Joanna)

W kontek(cie pracy zawodowej zwrócono uwag&, i# brak konstruktywnych 
sposobów redukcji poczucia l&ku mo#e prowadzi+ do niepowodze" #yciowych, 
w tym powrotu do uzale#nienia:

[…] bardzo cz%sto przyczyn, ró#nych niepowodze', powrotu do za#ywania ró#-
nych substancji, jest redukowania l%ku. No tak to si% dzieje, #e jak kto" jest przera#o-
ny to si%ga po swoje sobie znane jakie" tam sposoby radzenia z t, sytuacj,. (wycho-
wawczyni Joanna)

Wychowawca ma równie# za zadanie wspieranie dzia!a" wychowanków w kon-
takcie z$instytucjami zewn&trznymi. Wskazuje na trudno(ci nieletnich w za!atwia-
niu kwestii urz&dowych i potrzeb& doradztwa przy wype!nianiu spraw formalnych. 
Rodzaj i poziom udzielanego wsparcia jest w du#ej mierze zale#ny od poziomu sa-
modzielno(ci ka#dego z nich:

Jak ch!opaki za!atwiaj, prawo jazdy, to te# ja najpierw kontaktuj% si% z konkret-
n,, wybran, przez nich szko!, jazdy i mówi%, #e b%dzie taki ch!opak, który b%dzie do 
nich chodzi!. Oni [Szko!a jazdy] wiedz,, #e jest to ch!opak z zak!adu. Za!atwiamy te 
takie wszystkie sprawy zwi,zane z zapisaniem si%, z takim te# wstrzeleniem si% w ter-
miny i pó$niej przy badaniach. (wychowawczyni Joanna)

W kontek(cie kszta!towania niezale#no(ci , nansowej nieletnich, istotn' kwe-
sti' jest umiej&tno(+ racjonalnego gospodarowania pieni&dzmi. Wychowawczyni 
zwróci!a uwag&, i# cz&sto wychowankowie dysponuj' swoimi pieni&dzmi w sposób 
nieoszcz&dny:

[…] jak wcze"niej by! taki ch!opak, który bardzo chcia! si% usamodzielni), ale 
bardzo nie chcia! odk!ada) pieni%dzy. Tylko wiesz – w!osy, ciuchy, ró#ne gad#ety i tak 
dalej […] czyli ta kasa jest mu potrzebna, ale z drugiej strony nie potra.  si% oprze) po-
kusie, #eby sobie czego" nowego nie kupi). (wychowawczyni Joanna)

W praktyce pracy wychowawczej w hostelu uwzgl&dnia si& cz&sto umiej&tno(+ 
racjonalnego gospodarowania pieni&dzmi jako jeden z istotnych celów indywidu-
alnego programu usamodzielnienia nieletniego. Realizacja tego celu mo#e stanowi+ 
element wskazuj'cy na wst&pn' gotowo(+ do opuszczenia zak!adu poprawczego:

[…] tak jak -ukasz ma teraz w kontrakcie, #e chcia!by si% usamodzielni) po 
3+miesi,cach po 3 od!o#onych miesi%cznych pensjach. Je#eli on tych 3-miesi%cznych 
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pensji nie od!o#y w+ci,gu 3 miesi%cy, no to sam sobie funduje d!u#szy pobyt. (wycho-
wawczyni Joanna)

Rol' wychowawcy jest monitorowanie sytuacji , nansowej nieletnich w kon-
tek(cie d!ugów wygenerowanych w$przesz!o(ci:

[…] te# dbamy o to, #eby oni wychodzili na wolno") ju# z tak, czyst, kart,. /eby 
nie mieli takiego w!a"nie ogona za sob, tak#e, je#eli to jest mo#liwe, to #eby posp!aca-
li wszystkie swoje d!ugi, jakie" niesp!acone abonamenty, jakie" telefony, które by!y bra-
ne w ogóle bez sensu, nie wiem – mandaty za bilety […] (wychowawczyni Joanna)

Kolejnym obszarem pracy wychowawczej zmierzaj'cej do podnoszenia samo-
dzielno(ci nieletnich w hostelu jest kszta!towanie zdolno(ci zarz'dzania czasem. 
Odnosi si& to najcz&(ciej do umiej&tnego planowania dnia w zwi'zku z przepustka-
mi oraz podejmowan' prac' zawodow':

To wymaga od ch!opaków te# takiego przemy"lenia wprzód ró#nych rzeczy. Od 
godziny 15:00 ju# przepustki nikt im nie wypisze. Tak#e je#eli oni chc, gdzie" wyj"), 
to musz, pami%ta) o tym, #eby wcze"niej spróbowa) to za!atwi). […] (wychowawczy-
ni Joanna)

Wychowawca wskaza!, i# dla podopiecznych grupy wychowawczej wyzwanie 
stanowi minimalizowanie z!ych nawyków, które cz&sto odnosz' si& do elementów 
higieny snu, tj. niedoboru snu, ze wzgl&du na chodzenie spa+ o$póHnych porach. 
Obowi'zki zwi'zane z$ podj&ciem pracy generuj' potrzeb& dostosowania rytmu 
dnia do zobowi'za" zawodowych:

[…] jak podejmowali prac%, no to musieli sobie tak ustawi) dzie', #eby wsta) do 
tej pracy. Tak#e wiedzieli, #e nie mog, d!ugo siedzie), zarwa) noc jak na rano mieli do 
pracy. (wychowawczyni Joanna)

W kontek(cie pracy wychowawczej, nale#y wskaza+ tak#e na wsparcie terapeu-
tyczne opiekuna usamodzielnienia jako elementu podnosz'cego samodzielno(+ 
nieletnich. Odbywa si& to podczas rozmów tematycznych, które odnosz' si& do ak-
tualnych trudno(ci. Jednym z obszarów jest umiej&tno(+ nawi'zywania kontaktów 
interpersonalnych. Odnosi si& to bezpo(rednio do wchodzenia w$ nowe zwi'zki, 
w tym budowanie relacji partnerskich:

Mnóstwo tematów wynika!o, no oczywi"cie wcze"niej to by!y takie tematy – an-
tykoncepcji, relacji w zwi,zkach, pe!nienia ró#nych ról […] je#eli ch!opak jeden i dru-
gi mia! dziewczyn% i przychodzi!, po jakiej" sprzeczce czy po czym", no to po prostu 
rozmawiali"my o+ tym tak jak w domu si% rozmawia ze swoim dzieckiem. (wycho-
wawczyni Joanna)

Wsparcie terapeutyczne odnosi si& tak#e do przygotowania nieletniego 
na d!u#szy wyjazd poza placówk&. W trakcie prowadzonego dialogu omawiane s' 
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sytuacje, które mog' stanowi+ bodziec wyzwalaj'cy potrzeb& si&gni&cia po (rodki 
odurzaj'ce. Celem takiej rozmowy jest podniesienie (wiadomo(ci zasobów nielet-
niego, a tak#e wskazanie na mechanizmy, które warunkuj' okre(lony sposób jego 
post&powania: 

Jak Konrad przyszed! do grupy, to by! po takim urlopie, na którym z!ama! absty-
nencj%, tak#e przed nast%pnym jego wyjazdem, rozmawiali"my w!a"nie o tym, o na-
wrotach, o takich sytuacjach, które s, wyzwalaczami w jego przypadku, #eby zdawa! 
sobie spraw% z tego, jak mo#e ich unikn,), #eby takie sytuacje si% nie powtarza!y. (wy-
chowawczyni Joanna)

4. *rodowiskowe mo&liwo$ci wsparcia wychowanków
Czynnikiem wspieraj'cym pozytywn' readaptacj& spo!eczn' jest mo#liwo(+ 

uzyskania wsparcia od osób i instytucji z zewn'trz. Mowa tu o wsparciu rodziny, 
rówie(ników i zewn&trznych instytucji pomocowych. %wiadomo(+ otrzymania po-
mocy zarówno materialnej, jak i emocjonalnej to jeden z czynników chroni'cych 
wychowanka przed powrotno(ci' do przest&pstwa. Wsparcie materialne, o którym 
wspomniano, to pomoc w$, nansowaniu pobytu w hostelu oraz wspieranie w pono-
szeniu ró#nych kosztów indywidualnych:

Finansowo, paczki i tak dalej. No teraz, tam jak co", to mi telefon do!aduj, czy 
co" takiego, wiesz takie drobnostki. Teraz braciak mi na osiemnastk% da!, to se buty 
kupi% […] (wychowanek Kamil)

Wychowankowie pochodz' z ró#nych (rodowisk wychowawczych. Rodziny te 
cz&sto charakteryzuj' si& zaburzonym systemem rodzinnym. Powrót na !ono dys-
funkcyjnego (rodowiska rodzinnego to pewne ryzyko powrotno(ci do schematów 
sprzed umieszczenia w zak!adzie. To tak#e (wiadomo(+ polegania tylko na w!a-
snych zasobach wewn&trznych: 

[…] s, te# ch!opcy, którzy kompletnie – jakby maj, rodzin%, ale wiedz,, #e nie za 
bardzo mog, na ni, liczy), bo te rodziny same borykaj, ju# z ró#nymi problemami: 
i z brakiem miejsca zamieszkania sta!ego, z brakiem pracy, z tym #e tam dzieciaki s, 
zabierane do ró#nych placówek […] Tak #e ci ch!opcy wiedz,, #e musz, liczy) na sie-
bie i ten kontakt jest jaki" tam telefoniczny albo na zasadzie odwiedzin, ale wiedz,, #e 
musz, sami na sobie polega). (wychowawczyni Joanna)

Relacje z rodzin' dysfunkcyjn' to tak#e do(wiadczenie pewnego dysonansu 
poznawczego zwi'zanego z warto(ciami (rodowiska rodzinnego, a nawykami naby-
tymi w$trakcie pobytu w zak!adzie. Wewn&trzne rozstrzygni&cie to dla wychowan-
ka zmiana w$okre(leniu w!asnych granic i priorytetów jako nadrz&dnych nad war-
to(ciami rodziny. 
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Zale#nie od charakteru relacji rodzinnych to te# szansa na usamodzielnianie 
si&, ze wsparciem osób najbli#szych. Wychowawczyni wskaza!a na ró#ne typy ro-
dzin:

Znaczy to si% odbywa [wspieranie wychowanka], ale jakby jako") tego wspiera-
nia zale#y od tego, jakie to s, osoby […] No s, osoby, które robi, g!upstwa, ale s, tego 
nie"wiadome, bo to tak z ich rozumianej mi!o"ci wynikaj, ró#ne rzeczy […] (wycho-
wawczyni Joanna)

Charakter rodzin pochodzenia rzutuje tak#e wspó!prac& z wychowawc'. Ro-
dzina wspieraj'ca to taka, która nie ukrywa ró#nych sytuacji zwi'zanych z wy-
chowankiem, tj. sposobu wykorzystania przepustek oraz urlopów. Odpowiednia 
reakcja rodzica/opiekuna i jasno postawione granice w sytuacjach ulegania wp!y-
wom lub !amania abstynencji jest testem przeciwdzia!ania potencjalnym trudno-
(ciom, mog'cym wyst'pi+ po opuszczeniu placówki. Niektóre z rodzin wycho-
wanków maj' równie# zgubne przekonanie o tym, #e za wszelk' cen& musz' ich 
„chroni+”. Konsekwencje tak rozumianego wsparcia s' zgod' na sytuacje skrajne. 
Pro(ba o udzielenie pomocy ze strony wychowawcy pojawia si& jednak cz&sto zbyt 
póHno, aby unikn'+ negatywnych nast&pstw zaistnia!ych sytuacji. Wsparcie w pro-
cesie usamodzielniania to tak#e przejrzysty system norm, konsekwencja w dzia!a-
niu i wyraHnie postawione granice: 

[S'] tacy cz!onkowie rodziny, którzy ci,gle t, granic% przesuwaj, […] na przy-
k!ad on im jaki" numer wytnie i jak siostra […] mówi nigdy wi%cej. I tych „nigdy wi%-
cej” ja s!ysza!am tyle razy […] #e nigdy wi%cej ci% ju# nic nie wy"l%, nigdy wi%cej do 
mnie nie przyjedziesz, nigdy si% do ciebie wi%cej nie odezw%. A za 3 dni wydzwania... 
(wychowawczyni Joanna)

W swoich wypowiedziach wi&kszo(+ badanych wskaza!o na bliskie relacje z ro-
dzin':

Brat, tata i mama, no i znajomi niektórzy [o osobach wspieraj'cych] […] dopy-
tuj, si% mnie, czasami co" si% dzieje, jak tam ze mn, i tak dalej. Ale to ju# na pewno 
inaczej ni# na pocz,tku. Powiem ci nie? no bo jak 3 lata temu ja pierwszy raz przy-
jecha!em, no to mój tata, by! tu co dwa tygodnie, bo wiesz si% martwi! i tak dalej nie? 
[…] Brat ostatnio u mnie by!, to ca!y dzie' z nim sp%dzi!em. (wychowanek Kamil)

Pobyt cz!onka rodziny w zak!adzie poprawczym to test relacji rodzinnych. Je-
den z$badanych mówi o niech&ci informowaniu rodziny o szczegó!ach jego pobytu: 

Ja staram si% z nimi o tym nie rozmawia) nawet. Oni wiedz,, #e ja nie mam za-
miaru z+nimi o tym rozmawia) nawet, bo to jest dla mnie bez sensu, ich rady i tak 
mi nic nie dadz,, bo ja zrobi% po swojemu jak zawsze, wi%c ju# odpu"cili […] (wycho-
wanek ?ukasz)
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Do(wiadczenia wychowanków to – jak wskazuje analiza – cz&sto d!uga historia 
pobytów w$placówkach o ró#nym charakterze:

Wi%kszo") z nich przesz!a MOS-y, MOW-y, ewentualnie domy dziecka i jest po-
prawczaku. Wi%kszo"), bardzo du#o ch!opaków ma tak, #e prawie po!ow% swojego #y-
cia jest placówkach. Maj, po 18 lat, a mniej wi%cej od 10. roku #ycia – najpierw jest 
dom dziecka, pó$niej jest MOS, pó$niej jest MOW. (wychowawczyni Joanna)

Cz&(+ wychowanków ma za sob' równie# pobyty w domach dziecka. Jak wcze-
(niej wspomniano, wychowankowie cz&sto pochodz' z rodzin rozbitych, niepe!-
nych lub niewydolnych wychowawczo: 

Czasami jest tak, #e tra. aj, ch!opcy, którzy na przyk!ad jedno z rodziców nie 
#yje. Np..: mama nie #yje, a ojciec w tym czasie odsiaduje wyrok i pó$niej jak ten wy-
rok odsiedzi, to próbuj, jako" tam relacje nawi,za). (wychowawczyni Joanna)

Pobyt w domach dziecka wi'za! si& z ró#nego rodzaju niezdolno(ci' rodziców/
opiekunów do sprawowania w!a(ciwej opieki. Istotne z perspektywy omawianego 
rozdzia!u, wyda!o si& zatem wskazanie na charakter relacji wychowanków z wycho-
wawcami domów dziecka, w$trakcie ich ca!o(ciowego pobytu w zak!adzie. Kontakt 
ze strony domów dziecka jest dosy+ sporadyczny zarówno w relacji z wychowan-
kiem, jak i kadr' zak!adu:

[…] ja nie mam takich sta!ej wspó!pracy z tymi osobami. Natomiast interesuj, 
si%. I+Konrad, i -ukasz mieli przez jaki" czas...tra. aj,c do domu dziecka ich cz!onko-
wie rodziny zostali pozbawieni praw rodzicielskich, wobec tego mieli opiekuna praw-
nego z ramienia Pogotowia albo tam z domu dziecka i z niektórymi z tych opiekunów 
nawi,zali w ogóle takie fajne relacje. (wychowawczyni Joanna)

Relacja z domem dziecka ko"czy si& cz&sto wraz z osi'gni&ciem przez niego 
pe!noletno(ci, co wskazuje na jej formalny charater. W swojej narracji potwierdza 
to badany, który wskazuje na obowi'zek wsparcia materialnego dla wychowanków 
ze strony domu dziecka:

[…] oni robili to, co musieli, wysy!ali mi "rodki czysto"ci, raz na kilka miesi%cy ja-
kie" ciuchy, oczywi"cie takie ciuchy, w których nigdy nie chodzi!em […] przez ca!y po-
byt [w$zak!adzie poprawczym] ze mn, nikt nie rozmawia!, przed osiemnastk, napi-
sa!em im tylko pismo, #e chc% swoj, dokumentacj% medyczn,, takie rzeczy, i to pó$niej 
ja dzwoni!em, #eby si% o to upomina). (wychowanek ?ukasz)

Do(wiadczenie pobytu w instytucjach mo#e w znacznym stopniu pog!&bia+ 
nieprzystosowanie spo!eczne wychowanków. Niemal sta!a izolacja od (wiata ze-
wn&trznego to czynnik potencjalnie utrudniaj'cy pozytywn' readaptacj& spo!ecz-
n'. Istotne wydaje si& zatem inicjowanie kontaktów wychowanków ze (wiatem 
zewn&trznym. W trakcie pobytu w zak!adzie wychowankowie maj' mo#liwo(+ ko-
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rzystania ze wsparcia osób i instytucji zewn&trznych. Aktualna sytuacja epidemicz-
na ograniczy!a t& mo#liwo(+ do minimum, jednak w przesz!o(ci wychowankowie 
mogli dosy+ regularnie ucz&szcza+ na zaj&cia poza nim. Zaj&cia mia!y charakter 
wspieraj'cy i pomocowy – mitingi AA, spotkania i wsparcie wspólnot ko(cielnych, 
czy dzia!alno(+ wolontariacka jako element programu ka#dej grupy: wolontariat 
w schronisku dla psów, Stowarzyszeniu „Szansa” i$fundacji wspieraj'cej osoby nie-
pe!nosprawne:

No to w!a"nie by!y te spotkania AA, a zacz%!o si% tak, #e do nas przychodzili wo-
lontariusze w!a"nie z grupy AA i mieli takie zaj%cia, mityngi otwarte dla osób ch%t-
nych w+internacie. I+pó$niej ci ch!opcy, którzy przechodzili do hostelu, przez jaki" czas 
jeszcze tam je$dzili. (wychowawczyni Joanna)

5. Opuszczenie hostelu jako ko(cowy etap 
procesu usamodzielnienia

Czas pobytu w$ hostelu wery, kuje niejako gotowo(+ wychowanków do jego 
opuszczenia i wskazuje obszary do dalszej pracy w!asnej. Codzienny kontakt ze 
(wiatem zewn&trznym to mo#liwo(+ konfrontacji subiektywnych wizji i marze" 
z cz&sto trudn' i surow' codzienno(ci'. Poziom osi'gni&tej samodzielno(ci, uwa-
runkowania interpersonalne oraz (rodowiskowe stanowi' zespó! czynników wa-
runkuj'cych powodzenie wychowanków w$funkcjonowaniu na zewn'trz. Jak wska-
zuje wychowawczyni, jest to kwestia interpretacji indywidualnej sytuacji ka#dego 
z podopiecznych: 

Jakby sytuacja wyj"ciowa jednego ch!opaka powoduje, #e on ma mniej de. cytów 
i mniej ró#nych rzeczy do za!atwienia, #eby by) takim [gotowym]. Znaczy, to te# jest 
takie troch% intuicyjne […] #eby da) takie przekonanie mi i […] osobom, które decy-
duj, o jego wyj"ciu, #e jest spora szansa, #e on sobie poradzi. Natomiast kto" inny ma 
o wiele wi%cej tych rzeczy do zrobienia. (wychowawczyni Joanna) 

Wychowankowie wskazali na ró#ny poziom poczucia gotowo(ci do opuszcze-
nia placówki: 

Tak na 90%, bo jeszcze 10 to trzeba […]. My"l%, #e te 3 miesi,ce to ju# mi starczy-
!o, ale no jeszcze nie chc% tak mówi) nie, bo to wiadomo, ja te# kiedy" te# my"la!em, #e 
jestem taki gotowy, a jednak nie by!em. […]. (wychowanek Konrad)

Wyobra#enie o opuszczeniu hostelu to wskazanie na ró#ne aspekty #ycia 
na „wolno(ci”, które pobyt w placówce w pewnym stopniu ogranicza. Wypowiedzi 
nieletnich wskazuj' równie# na mo#liwe czynniki motywuj'ce ich do zaanga#owa-
nia w proces opuszczenia placówki. Tak o swojej wizji, mówi jeden z nich: 
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No ale nawet to, #e b%d% sam mieszka!, wiem, #e nie b%d% mia! #adnej kontroli 
[…] sam siebie b%d% musia! kontrolowa), to mnie cieszy. No i b%d% odpowiada! za sie-
bie […] b%d% wiedzia!, #e jestem po pracy, mam wolny weekend, to mog% si% umówi) 
ze znajomymi na piwo, czy tam kaw%, nie musz% kombinowa) […] nikomu mówi), 
gdzie jestem w danym momencie. (wychowanek ?ukasz)

*ycie na „wolno(ci” to wed!ug niego mo#liwo(+ funkcjonowania na w!asnych 
zasadach, bez poczucia kontroli ze strony instytucji. Inny wychowanek potwierdza 
powy#sze stwierdzenie, wskazuj'c jednak na swoje obawy wzgl&dem opuszczenia 
hostelu:

Nie, no to jest troch% l%k, l%k i w sumie zadowolenie by by!o, nie. No bo wiado-
mo, opuszczasz to i no i nie ma tego takiego, jakby wiesz, tej kontroli, tego wszystkie-
go. (wychowanek Kamil) 

Tym samym opuszczenie hostelu jako cel wychowanków to równie# ich oba-
wy zwi'zane z$funkcjonowaniem na zewn'trz. Obawy te dotycz' zarówno kwestii 
zwi'zanych z$ codzienno(ci' i poczuciem w!asnej sprawczo(ci, jak i kompetencji 
i umiej&tno(ci spo!ecznych. 

*ycie bez poczucia kontroli jest tak#e konfrontacj' z uzale#nieniem. Wycho-
wankowie przebywaj'cy na „niepowrotach” prawie zawsze stosowali substancje 
psychoaktywne. U#ywanie u#ywek na zewn'trz stanowi zatem realn' obaw' o ich 
powodzenie w konfrontacji z rzeczywisto(ci' poza murami zak!adu:

No, boj% si%, #e to uzale#nienie do mnie wróci, czy co". Albo, #e na przyk!ad, no 
nie wiem, no jak b%d% mia! trudn, sytuacj%, #e rodzina za bardzo te# tak nie jest wy-
uczona w tych sprawach [narkomanii], to do kogo si% zg!osz%? […] No i wiadomo 
na starych znajomych [na co ma uwa#a+], bo na pewno si% z nimi spotkam nieraz 
i+mnie tam b%d, namawia). (wychowanek Konrad)

Tym samym trudno(ci w powrocie do znanego sobie (rodowiska to obawa 
o poziom w!asnej asertywno(ci wzgl&dem uzale#nienia. Powrót do miejsca pocho-
dzenia mo#e stanowi+ tym samym potencjalny czynnik ryzyka niepowodzenia po 
wyj(ciu na zewn'trz. Ponowny kontakt z rówie(nikami lub cz&sto zaburzone (rodo-
wisko rodzinne to swojego rodzaju konfrontacja z nabytymi w zak!adzie wzorcami 
zachowania i$post&powania. Stanowi realny sprawdzian si!y i wewn&trznych kom-
petencji wychowanka w$ znanymi sobie z przesz!o(ci sposobami radzenia z sytu-
acjami trudnymi, jak wspomniane si&ganie po substancje psychoaktywne. 

Obawy przed opuszczeniem hostelu to równie# l&k przed codzienno(ci', bez 
poczucia nadzoru i mo#liwo(ci zwrócenia si& o pomoc w sytuacjach trudnych. Roz-
mowy przeprowadzone z$ wychowankami pozwalaj' s'dzi+, i# l&k mo#e wynika+ 
z pozoru prozaicznych sytuacji, jak chocia#by kontakt z urz&dami. 
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Ogarni%cie tego wszystkiego, tych rachunków, bo ja si% stresuj% w ogóle jak ja id% 
gdzie" po bankach chodzi), to ja si% zaczynam stresowa) i j,ka) i tak dalej nie. To 
na pewno takich rzeczy si% boj%. […] No przera#a mnie takie #ycie, wiesz? Ja niby pra-
cowa!em troch% na wolno"ci kiedy" tak dzie' w dzie'. No ale nied!ugo...tak bardziej 
to nawet z narkotykami chodzi!em i tak dalej, wiesz z tego mia!em pieni,dze. (wy-
chowanek Kamil)

Samowystarczalno(+ , nansowa to jedno z za!o#e" kontraktu pomi&dzy wy-
chowawc' a wychowankiem, cz&sto z podkre(leniem konieczno(ci od!o#enia mi-
nimalnej kwoty trzech wyp!at. Jak jednak wskazuje powy#szy cytat, p!aszczyzna 
zawodowa i powodzenie na tym tle to równie# przestrze" budz'ca obawy. Brak do-
(wiadczenia zawodowego, ma!a liczba ofert pracy i niskie wykszta!cenie znacz'-
co ograniczaj' wychowanków w mo#liwo(ciach podj&cia satysfakcjonuj'cej pracy. 
W przesz!o(ci cz&(+ z nich uzyskiwa!a dochód z nielegalnych Hróde!, osi'gaj'c przy 
tym du#e zyski. Mo#liwym niepowodzeniem na tym tle jest umiej&tno(+ znalezie-
nia pracy, która umo#liwi wychowankom samowystarczalno(+ , nansow' na pozio-
mie dla nich satysfakcjonuj'cym i co zniech&ci ich do poszukiwania nielegalnych 
Hróde! dochodu. Ten sam wychowanek stwierdza równie#, #e posiadanie od!o#o-
nych na wyj(cie pieni&dzy jest dla niego pewnym poczuciem stabilizacji: 

[…] ja to przed wyj"ciem na pewno musz% mie) . nanse od!o#one, #eby jako" za-
cz,) to, nie? (wychowanek Kamil)

Omawiaj'c sytuacj& zawodow' nieletnich, wychowawczyni wskaza!a, i# zda-
rzaj' si& podopieczni z tendencj' do szybkiego zniech&cania si&, powodowanego 
nisk' wiar' we w!asne mo#liwo(ci i l&kiem przed dostosowaniem si& do wymogów 
miejsca pracy.

Podsumowuj'c, uznaje si&, i# oddzia!ywania resocjalizacyjne prowadzone 
w zak!adzie poprawczym stanowi' z!o#ony, wieloetapowy proces. W szczególno(ci 
praca ta dotyczy obszarów: zachowa" i umiej&tno(ci wype!niania ról spo!ecznych, 
indywidualnych trudno(ci, w tym tak#e praca nad uzale#nieniem, budowanie sys-
temu warto(ci oraz kszta!towanie zasobów wewn&trznych wychowanków. Bior'c 
pod uwag& z!o#ono(+ tego# procesu, nale#y wskaza+, i# dostosowanie skutecznych 
oddzia!ywa" resocjalizacyjnych stanowi wyzwanie dla kadry pedagogicznej zak!a-
du. Skuteczno(+ resocjalizacji od lat jest przedmiotem rozwa#a" teoretycznych. 
Oznacza to, i# fakt przej(cia kolejnych etapów resocjalizacji oraz – w tym kontek-
(cie – umieszczenie w hostelu nie oznacza „niepowrotno(ci” wychowanków do nie-
w!a(ciwych wzorów post&powania. Dlatego te# zwrócono uwag&, i# po uko"cze-
niu bada" terenowych wychowankowie przebywaj'cy w hostelu zostali relegowani 
do grup resocjalizacyjnych w zwi'zku z nieprzestrzeganiem regulaminu placówki 
– spo#yciem (rodków odurzaj'cych. Nale#y jednak zaznaczy+, #e niepowodzenia 
w przestrzeni resocjalizacji to przewidywalny komponent pracy z nieletnimi. Nie-
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powodzenie mo#na traktowa+ jako wskazanie na szczególny obszar do dalszej pra-
cy indywidualnej i konieczno(+ mody, kacji prowadzonych oddzia!ywa". 

6. Podsumowanie
Niezaprzeczalny jest fakt konieczno(ci podejmowania pracy resocjalizacyjnej 

w$kierunku usamodzielnienia nieletnich w zak!adach poprawczych. Instytucje re-
socjalizacyjne, w$tym równie# zak!ady poprawcze, to placówki cechuj'ce si& potrze-
b' zachowania formalizmu zwi'zanego z$funkcjonowaniem nieletnich. Literatura 
wskazuje, i# sztywno(+ zasad pobytu w grupie resocjalizacyjnej nie sprzyja efek-
tywnemu kszta!towaniu postawy osoby samodzielnej (Motow i in., 2015). W$zwi'z-
ku z izolacj' spo!eczn' adolescentów proces ich usamodzielnienia jest szczególnie 
wymagaj'cy. Wskazuje si& tym samym na istot& stworzenia warunków, umo#liwia-
j'cych nabywanie cech pozwalaj'cych na podejmowanie autonomicznych decyzji 
dotycz'cych w!asnego #ycia.

Analiza zgromadzonego materia!u badawczego pozwoli!a na przedstawienie 
aspektów funkcjonowania nieletnich w hostelu jako placówki wspieraj'cej readap-
tacj& spo!eczn'. Pobyt stanowi przygotowanie wychowanków do funkcjonowania 
„na wolno(ci”, b&d'c tym samym zwie"czeniem procesu resocjalizacji prowadzone-
go w zak!adzie poprawczym.

Umieszczenie wychowanka w hostelu to próba stopniowego wprowadzenia 
go w realia spo!eczne, przy cz&(ciowym nadzorze opiekuna usamodzielnienia. Or-
ganizacja pracy placówki to w pewnym stopniu odej(cie od sztywno(ci zasad pa-
nuj'cych w internacie, z$po!o#eniem nacisku na indywidualny proces nabywania 
umiej&tno(ci i pokonywania trudno(ci. Wnioskiem p!yn'cym z analizy bada" jest 
tworzenie w hostelu przestrzeni do wi&kszej samodzielno(ci wychowanków. Wska-
zuj' na to zasady pobytu, a$w$szczególno(ci rozszerzony katalog praw wychowan-
ka, tj. mo#liwo(+ samorozwoju w$dowolnym obszarze, podj&cie pracy zawodowej 
i$zwi'zany z tym cz&sty kontakt ze (wiatem zewn&trznym. To równie# mo#liwo(+ 
posiadania prywatnych rzeczy oraz korzystanie z telefonu oraz Internetu poza kon-
trol' kadry placówki.

Samodzielno(+ jest poj&ciem wieloaspektowym. W toku bada" ustalono cechy 
charakteryzuj'ce osob& samodzieln': umiej&tno(+ prowadzenia gospodarstwa do-
mowego, niezale#no(+ , nansowa, odpowiedzialno(+, samodzielno(+ w dzia!aniu, 
umiej&tno(+ rozwi'zywania problemów oraz spo!ecznie akceptowalne wype!nianie 
ról spo!ecznych.

Proces usamodzielnienia w placówce to aktywne wsparcie ze strony opiekuna 
hostelu. Dzia!alno(+ wychowawcza w tym obszarze to d'#enie do rozwoju wycho-
wanka w$kierunku osi'gni&cia powy#ej zde, niowanej samodzielno(ci. Zawiera si& 
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to w treningu samoobs!ugi, zarz'dzaniu czasem wolnym oraz prowadzonym do-
radztwie zawodowym. E.$Karpuszenko (2017) zwraca uwag& na konieczno(+ po-
dejmowania tego typu oddzia!ywa", gdy# m!odzie# nieprzystosowana spo!ecznie 
cz&sto charakteryzuje si& brakiem umiej&tno(ci wykonywania podstawowych czyn-
no(ci dnia codziennego.

Szczególnie istotnym obszarem realizacji procesu usamodzielnienia, w kon-
tek(cie przeanalizowanego materia!u badawczego, jest podj&cie pracy zawodowej 
przez nieletniego. Zadaniem wychowawcy jest wspieranie podopiecznego w no-
wej dla niego roli pracownika. Odbywa si& to na zasadzie wspólnego poszukiwania 
ofert pracy, rozmów zmierzaj'cych do okre(lenia oczekiwa" nieletnich oraz przy-
gotowania si& do rozmowy kwali, kacyjnej. Jak wskazuje D.$Pstr'g (2014, 152): Pra-
ca traktowana jako "rodek oddzia!ywa' na skazanych powinna wi%c by) adekwatnie 
wynagradzana, u#yteczna spo!ecznie, twórcza, dobrowolna, zgodna z+zainteresowa-
niami, mo#liwo"ciami, wykszta!ceniem skazanego. W toku bada" zauwa#ono, #e or-
ganizacja pracy hostelu to tworzenie sytuacji zmierzaj'cych do przepracowania in-
dywidualnych trudno(ci, mog'cych zaburzy+ proces usamodzielnienia na ró#nych 
p!aszczyznach i pe!nienie ró#nych ról spo!ecznych. Jak wskazuje A.$Fidelus (2020), 
izolacja spo!eczna jednostki mo#e prowadzi+ do niedoboru sytuacji spo!ecznych, 
przez co w trakcie readaptacji spo!ecznej ka#de do(wiadczenie nowej sytuacji mo#e 
generowa+ poczucie niepewno(ci, l&ku oraz zagubienia. Inicjowanie sytuacji spo-
!ecznych w trakcie pobytu w hostelu pozwala wychowankom na stopniowe oswaja-
nie si& z$w!a(ciwo(ciami charakterystycznymi dla ról spo!ecznych. Metodyka pra-
cy pozwala na aktywne uczestnictwo nieletnich w #yciu spo!ecznym w warunkach 
chronionych. Dzi&ki temu wychowanek opuszczaj'cy placówk& resocjalizacyjn' 
posiada wystarczaj'ce zasoby w!asne do podejmowania nowych aktywno(ci. 

Proces usamodzielnienia wychowanków to tak#e wsparcie osób i/lub instytu-
cji zewn&trznych. Zde, niowano wniosek, i# uzyskane wsparcie jest zale#ne od za-
plecza (rodowiskowego ka#dego z wychowanków. Odnosi si& to do rodziny pocho-
dzenia wychowanka oraz historii jego pobytu w placówkach, w tym równie# domu 
dziecka. Mo#liwo(+ uzyskania wsparcia ze (rodowiska rodzinnego, uwarunkowana 
jest charakterem relacji rodzinnych i zdolno(ci' rodziny do zaspokajania potrzeb 
emocjonalnych. Jak zauwa#ono, stopie" dysfunkcji rodziny determinuje równie# 
uzyskiwane przez nieletniego wsparcie lub konieczno(+ polegania na jego zasobach 
w!asnych. Istot& wsparcia rodziny podkre(la K.$Biel (2018, 163): Co wa#ne, zaan-
ga#owanie rodzin osób skazanych w+dzia!ania resocjalizacyjne i+wychowawcze pod-
czas ich pobytu w wi%zieniu daje wi%ksze prawdopodobie'stwo, #e proces resocjaliza-
cji przebiegnie pomy"lnie i+b%dzie czynnikiem pomagaj,cym skazanym w+adaptacji 
dzi%ki podtrzymywaniu i+wzmacnianiu wi%zi z+rodzin,.
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Istotnym wnioskiem jest wskazanie na cz&sto instrumentalny charakter rela-
cji wychowanka i domu dziecka. W$ toku badania ustalono, #e kontakt nieletnie-
go z kadr' placówki opieku"czo-wychowawczej wynika z$ustawowego obowi'zku 
sprawowania pieczy oraz ko"czy si& wraz z osi'gni&ciem przez niego pe!noletno-
(ci. Wnioskiem p!yn'cym z analizy tego aspektu jest niski poziom wsparcia insty-
tucjonalnego w trakcie pobytu nieletniego w zak!adzie poprawczym. Zaspokajanie 
potrzeb wy#szego szczebla jest utrudnione w sytuacji niewydolno(ci wychowaw-
czej rodziny pochodzenia (Chrzanowska, 2017, 150–153). Tym samym obowi'zek 
ten zostaje przeniesiony na placówk& opieku"czo-wychowawcz', której jest pod-
opiecznym.

Ostatnim poruszonym w analizie obszarem jest antycypacja opuszczenia ho-
stelu w$ kontek(cie okre(lenia poczucia gotowo(ci do funkcjonowania nieletnich 
w (rodowisku otwartym. Na tej p!aszczyHnie wychowankowie okre(lili obawy 
i trudno(ci zwi'zane z #yciem „na wolno(ci”. Wspomniane aspekty to: obawa przed 
powrotem do uzale#nienia, trudno(ci p!yn'ce z konieczno(ci pe!nienia ró#nych ról 
spo!ecznych oraz niezale#no(+ , nansowa. Tym samym nale#y wskaza+, i# pomimo 
kszta!towanych w procesie usamodzielnienia umiej&tno(ci wychowankowie oba-
wiaj' si& podejmowania autonomicznych decyzji. Wskazuje to na potrzeb& stop-
niowego minimalizowania doradztwa wychowawcy w #yciu nieletnich. Potwierdza 
to K.$Szafra"ska (2016), wskazuj'c, i# pomimo instytucjonalnego nadzoru w pro-
cesie usamodzielnienia indywidualne uwarunkowania (rodowiskowe wychowanka 
mog' zniweczy+ efekty przebytego procesu.

Podj&ta próba analizy hostelu w kontek(cie readaptacji spo!ecznej nieletnich 
nie wyczerpuje poruszanej problematyki. Z perspektywy przedstawionej pracy ba-
dawczej za istotne uwa#a si& wskazanie na konieczno(+ rozszerzenia bada" nad 
skuteczno(ci' umieszczania wychowanków w hostelach. Propozycj' dalszych ba-
da" w tym obszarze jest uj&cie trajektoryjne do(wiadcze" wychowanków placówek 
resocjalizacyjnych. Zasadne by!oby przeprowadzenie bada", przyjmuj'c koncepcj& 
longitudinaln', od momentu diagnozy wychowanka, do opuszczenia przez niego 
hostelu. Uzasadnienie mo#e stanowi+ fakt, #e w przestrzeni placówek resocjaliza-
cyjnych hostel jest miejscem stopniowego w!'czenia nieletniego w #ycie spo!eczne, 
ograniczaj'c instytucjonalny wymiar readaptacji spo!ecznej. 

Ponadto warto zaznaczy+, #e w literaturze przedmiotu brakuje publikacji po-
dejmuj'cych problematyk& funkcjonowania hosteli. Podj&cie bada" w tym kierun-
ku pozwoli!oby na wskazanie zasadno(ci umieszczania wychowanków w hostelach. 
Umo#liwi!yby tak#e wskazanie dobrych praktyk organizacji pracy nad usamodziel-
nieniem. Na sensowno(+ podj&cia powy#szych bada" wskazuje fakt, i# w Polsce 
jest niewiele placówek hostelowych. Tym samym trudno jest okre(li+ skuteczno(+ 
umieszczania w nich nieletnich.
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Innym obszarem wartym poznania naukowego jest przeanalizowanie losów 
absolwentów w kontek(cie procesu usamodzielnienia oraz ich readaptacji spo!ecz-
nej. Za!o#enia podj&tego procesu badawczego, zak!ada!yby – oprócz analizy pra-
cy hostelu – przeanalizowanie funkcjonowania by!ych wychowanków Zak!adu Po-
prawczego w Bia!ymstoku. Ze wzgl&du na trudno(+ w dotarciu do absolwentów 
planowane badania zosta!y zawieszone. Ich realizacja pozwoli!aby na zbadanie sku-
teczno(ci resocjalizacji instytucjonalnej oraz readaptacji spo!ecznej. Planowane ba-
dania b&d' kontynuowane.
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Ustawa o post%powaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 paHdziernika 1982 r. (Dz.U. z 2018$r. 
poz. 969)






