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Recęnzj a

tl'Ysertacji doktorskjęj Pani mgr Adriany Gawendy na tęmat,, sytuacja łciowa

sprlrvców przeŚtępst$' prze.lterminowo zlvolnionych z zaktadów karnych''napisanę]

pod naukouym kierunkiem Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunona HoĘsta oraz Dr hab.

Anny Kieszkoł'skiej , Prof. UJK .przewidzianej do obrony w wydziale Pedagogiczno-

Historycznym Uniwers}tętu Jana Kochanowskiego w Kieicach'

W oparciu o decyzję Wydziału Pedagogiczrrego i Artystycznego Uniwęrs)tętu Jana Kochanowskie-

go w Kielcach zlecającej sporządzęnie stosorvnej ocen"v przedmiotowej rozpra*ry, zapoznatam slę

zjej treści4 inapodstawie przysłanego maszynopisu przedsta\Ą'ię moje uwagi i refleksje'

1'Na wstępie pragrrę odwołaó się do oceny znanych socjologów ; proi K' Frysztackiego i

prof' P Sztompki dotyczącej Zmian ustrojortych i społecznych po 1989 rokrr w Polsce' w pracy

pt''' Poiska początku xXI wiekrr; pr.zemiany krrlturowe i c)l'vilizacy,jne.'(2012) podkreślają iż,,.' rok

1989 radytalnie Zrnięnił kontekst inst1tucjonalny ,organizacyjny i ideologiczny ,przyniósł zmianę

systemo\ł'ą w najszefszę.j skali ,godną miana rewolucyjnej ('.)lecz zegal transfomacji bije jednak

nierówn}m ry|nem .Sama iogika zmian narzuciła kolejność priorf'tetów 'Najpierw pŻększta]lcenie

sfer po1ityki ,zbudowanie zrębóv. demol.racji .potem pr.zesta\l ienia gospodalki na nowe tory

rynkowe 'kapitalistyczne a potem stlvożenie plwalistycznych 'woinych mediów '..''należało

skupić slę na t\\,ardych podstawach brrdowanego na nowo społeczeństwa '.,.(s'79).Prob]emy

nierólvności ,Wyk]lrczęnla spotecziego,problemy polityki penitencjarnej oraz idea rcsocjalizacji w

opalciu o społeczeństwo musiały poczekać 'potlobnie jak problemy kultury ,zmian mentalności

zbiororł'ej i kompętencji cywilizac"vjuych' Podjęcie zatem przez Panią mgr Adrianę Gawendę

badań poświęcorrych ry1uacji zyciowej sprawców pfzestępstw przedterminowo zwolnionych z

zakładów karnych ulvażan za całkolvicie uzasadnionę i lvafiościowe merytor) cunie '
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2.KweŚtia problemu i jego wartości naukowo poznarvczej.

Autolka pŻygotowała obszęmą rozpBwę dołJolską intęIdysoyplinarną lokującą się w

polu badarl pedagogiki i jej subdyscyplinr pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarystyki'

socjologiii sociologij deNiacji ,krymmologii , prawa kar.nego oraz polityki społecznej i pomocy

społecznej .Podjęta w placy krytyczna ana]iza problemu stosowania długotnĄ'ałej ka1y

pofbawienia wolności wobec sprawców pŹestępstw odnosi się do stanowisk kw-estionujących

skutecznośómode luresoc ja l i zac1rpen i tenc j ó rne jwyb i tnychwspółczesnychzna$ 'ców

pęnitencjarystyki' resocjalizacji ,psychologii sądowej'polĘki karnej Plomotola Pana plof' zw' dI

i]ab.DIh.c.Brunona Hołysta. pIof.A'Kiesfkowskiej ' pl.of'A.Bałarrdynowicza. proiJ'War1'lewskiego.

pro1-H.Machę1a, plof'A.Szymanowsk1ęj. pIo1..M'Cioska. prolA.Rzepiińskiego, prof..,Z.Lasocika i

wielu innYch (rozdz l s 5-27)'

W dalszej części analiz teoretycznych prowadzi dyskwsu nauko\łY, analizuje i ocerua

waltość teorii u1,jaśnia.jącyclr mechanizmy zachowania się .jednostki w sytuaciach tudnych

klasyków ;teorię kontlo]i T'Hirschlego'tęoIię samokon oli Gottferdsona i T.1'Iirschiego,teorię

pobzeb A' Maslowa,takŻę \spółczesnycl] ręplezentantów nauki A.Bałandynowlcza,

wielopasmowęj koncepcji resocjalizacji z udziałem społeczeństwa,koncepcię Resilleocejeorię

społecznego rrczenia się Bandury'orM prezentuje inkluzy.jno- katalektyczny model reintegmc]l

społecznei A.Kieszkowskiej. Badania empiryczne zostały oparte o bardzo dobrzę oplaco\'ane

założenia teoletyczne i n]ętodolog1cznę badń własnych 'z prz1,jętą rq,jątkowo dużą grupą byłych

więŹniórv łqcznie z wnikliwą intelprętacją wyŃków badań' Generalnie \Ą.artość naukowo

-poznawcza dysęrtacji polęga na poszetzeniu poia badawczego pedagogiki resocjalizacyjne1 oraz

penitencjarystyki,bowiem r,uyskane lvyliki badań winny stanowić podstaŃ'ę zwiększer,ia

efekq.\Ą1]ości realizacji programow resocjaiizacyjoych w zŃładach karnych. ze szczególn'vm

uwzględnieniem aktywizac]r zarvodowej skazanych ,Ieintegracji spolecznei, pomocy społeczne]

DoC1ać mlęży iż. \ł'ocenie wyb1tnych reprezentantów prawa karnego ,słabością tej dziedziny jest

zn ikomazt1o lnośćdorozvrązy lvan iaprob lemówspo lecznychosóbodbywającychkarę

pozbartienia rvolności, lv porównaniu z imyni działaniami. Nięudolnośó i niewiedza jak

rozr,viązaó palące probleny prowadzi do męchanicznego podnoszenia i zaostzania kal.(''

Przyszłość prarva kamego. Altematyw]e reŃcje społeczne',, red. S'PikLrlski.W.Cieślak'

M.Romńczuk-Gr.ącka, olsnyn 201 5)

opowiłdlm się za przJ-jęcicm prz€dstarvion€j

Pani mgr Adriany Gav'ędy.

do ocenJ rozpralĘ doktorskiej



3 strona formalna dysertacji ,metody ,zasady opracowania wyników badań i ich rryartości

naukowej.

Dysęrtacja składa się z ośmiu rozdziałów, WIaz podrozdziałami ,wstępu \ł1az z podrczdziałami

.konk1uzji z przeprowadzonych badań, wniosków i wskazań pędagogicznych,bibliografii która

zawiera 259 pozygji zwańych i altykułów. Pracę kończy Anęks. \ł'którym zaln1eszczono

Wykorzystane \ł'plocęsie eksploracyjnym wzory zastosowanych narzędzi badawczych ; Skalę

Poczucia \łłasnej Skutęczności Scharzera' Adaptacja Juczyńskiego)' Kwestionariusz oceny

Pręi1ości;K.Gąsiola, ]'Chodkiewicza. W.Cechowskiego' Kwestionaliusz aŃiety ,'Reintegracja

społeczna,., autorst\ł'a mgl Adriany Garvędy'oraz autorski kwestionariusz rływiadu z osobani

przebyrvajqcymi juz na Wolności'

W struktuze można wyodrębnić dwie części ;pier.wszą zawieĄącą analizy

te o|etycznę,dotyczące badanych prob]emólv oraz drug4 część obejmującą wyniki badań

własnych .Placa posiada chalŃter interdysc)plinarny , jak podkeśliłam wi'ej ,z wyfaź e,

zaznączo q otientacjq peddgogicznq, z uo-zględ ionq pedagogikq resocjąIizący|ną

penitencjąfystykq oruz polil,-kq kamq i polit'kq spolecznq i jest Wolnw studium diag ostyczna

.łeryJ.ikacyjnyn.

Plerv'sza części teoretyczna składa się z pięciu rozdziałów Pie$łszy |ozdzidł ''|IĄęztenie 1.

jego (łepra\,ąclny wyniai zawięraptezentację kryteriów deprywacji społecznej w środowisku

izolac1'jnynr zakładów karrrych' główne nuńy i koncepcje naukowe definiujące Zachowania i

reakcje osób pozbarł'ionych wolności ,odbięgające od ogólnie przyjętych no1m i ładu społecznego'

W rozdziale odnosi się do kilku ocen i starrowisk naukowych dotyczqcych kategorii osób

uwięzionych oraz \Ę,ników badań innych autorów;prof'B.Hołysta'prof. A'Bałandynowicza'

L'Lemella, prot..J.wary1ęwskiego' do klasycznej teolii ,,inst}.tucji tota1nych.'E'Goffmana i wielrr

innych'Autolka podkeś1a wagę ocen p|oi Brunona Hołysta wędtug któIęgo .,.. dolegliwościq

izolacji więzienrrej jest niemożność zaspakajania potŻeb psychicznych 1 kulturowych ('') potrzeby

kontaktu emocjonalnego'int5'mności lvspółuczęstnictwa 'znaczenia nięZaleiności ...''(s.18)

dostrzega takŻe zabuŹenia funJ<cjonowania rodzin i dzieci osób uwięzionych (s19). Autorka cytuje

kry.tycznę oceny plo1'. A.Bałandynowicza, znawcy penitencjarystyki, który definiuje negatywny i

destrukcyjny rłpływ lt'ięzienia na skazanych i okeśla nieprawiłowości tego stanu '(s.17).Na

koniec rozdziału wskazuje na konieczność innowacyjnyc1r i niestandardowych działań doĘczqcych

obniżenia poczucia społecznęgo odrzucenia osób uwięzionych.(s.10-27)-

W dIugim rozdzia1e ,,Istotą \|arunkotego przedte ninowega zwolnienia ''zap|ezęRto\^łarle

zostały wybralre analizy ]ite|atury i stanowisk odnoszące się do definio\\,ania badanego stanu oraz



procedur udzie]ania \\,arunkow3go pŻedtęnninowęgo z\łolnienia i obowiązki nakładanę na

zlrolnionych, łączlie z oceną ich s)tuacjj życiowęj.(s'28-55)

Rozctział IlI ', ||ybrane teorie ltiąśniąjqce fuech.lńifm zc|chowąńia się jednostki w

s).lllcrcjach trudn))ch,' rł'całości poświęcony jest analizię teoletycnych podstaw i teorii naukowych

rozpra\\'J'. Na uwagę zas'ługuje,. Inkluzyjno - katąlaktyczny model integrclcji spo.lecznej

skazanych,, ' autolstwa proi Amy Kieszkowskiej'którego główn}.m założeniem jest''włqczenie

uykluczonych do społeczeństwa przy ich aktywnym udziale ,posiadanych zasobach i potencjałach,

olaz poplzez kształtowanię śWiadomości i rł'zrnacnianie kompetencji społęczeńshvą ''(s' 73').

kozdz:Lał t-,I ,,Resocializąclind loląwLlrunkowego przedtermintłltego Zwolnienią', ył któtyi]

nlg| Adriana Gawenda podcla.je analizie proces resocjalizacji byłych więźniów , czynrriki

sprz-l,jające i ut|udniające poz)tywną leadaptację społeczna oraz ukazuje możliwości

per1agogicznego wymiaru probacji byłych więznió$'.(s.77-113)'

W ostatnim V rozdziale dysęfiacji pt:,,,Res ocjalizacja'bezpieczeńst|No 'iednostki i śfodo\l)iska

Autolka podejnuje dyskurs interdyscyp1inan'iy;ana1izując tŃię konstluktoly jak; samotnoŚc 'stres

izolacyjny' potrzęba bezpięczeństwa.wiktymizacja,depersonalizacja z puŃtu \Ą'idzenia

pa|adygmatów peclagogiki resocjalizacyjnej' penitencjarystyki, psychologii społecznej'

kyminologii' |rlozofii czy też socjologii rodziny' Definiuje pojęcia adaptacji społęcznej i

readaptację społeczną oraz proces marginalizacji/wykluczenia doświadczanych byłych u'ięźńiów w

róŹnych sfelach życia (s' 114-157).

Część teorelycznq .llsełt\cji oceniam poą)tyw ie pod.'|zglę.lem merytoryczhym i pomavcxynL

W drugicj części dysertacji-empirycznej zawierającej metodologię badall własnych ,Auto|ka

dokonała prezentacji ttzyskanych lyrrików badań. Głównym probiemem badawczym był zamiar

okeślenia /postawienia diagnozy l,,. 'sytuacji ż,cio1|ej Śprawcó\| przeslępsfu plzedtenninovo

rł,tiniotrych z zakładól, karnych..,''W hipotezie głównej mgr Ad ana Gawenda założyła .iż

s}tuacja życiowa spl.awcólł' przęstępstw przedtelminov'o zwolrrionych jęst ba|dzo trudna

,borviem(..) na wo]ności nieustannie pokonują i rozwiąZują sytuacje trudne 'pozbawieni są w

większości profesjonalnej pomocy .podejmują nowę role społęczne i zawodowę,poszukują swego

miejsca w społeczeristwię, napotykajq też na tym etapie ,,nieprzychylnośó środowiska lokalnego .'

(s'148). W ocenie części metodologicznei dyseńacii' być moie nie tyle chodzi o realizację pęłnęj

proceduly badarłczej 'lv diagnozie interesującej kwestii- co raczej o przygotorł'anie enpir;'cznych,

bardzlej closkonĄch w swej rr-retodologii a więc w zasadzie trudnych do 7aku''estionowania

przesłanek uzasadniających stosowanie r,\etod resocjalizacji i plzygotovanią skdzanych do

pov)ro|u ną wolność 'Zastosowana w pracy plocędrtra badan ijej prezentacja w pełni uzasadnia do

takie Założenie. bo\riem w1nika z podstawy teoretycz1ej i faktograficzniej '
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PrzJjęla procedula batlan zakładała określęde zależności pomiędzy cechami społęczno -

.lemograticznymi obszerne.j grupy bat1arł,czej- 300 skaza]rych 'których dozór kuIatorski tlwał od 2

clo ] lat i mieścili się w przedziale rviekow1m od 21- do 70 roku życia. Do badań zŃwalillkowano

b,rł"v skazanych'któŻ-v przebyu'ali na wolności od 1 do 2 1at' Autolka pz)jęła tei koleiną znienną

kategorię popełnioDych pEestępstw prfez slazan)ch: plzc\tępst\Ą przeci*ko życiu i zdro\łilr

dopuściło się -30 9i, badanych ,przestępstwa przeciwko mieniu stanowlły-24oń ogółu.prfestępstwa

pŻęciwko rodzinie 18o/o. Plzestępst\\, przeciwko bezpięczeńslwu po.\łszechnęmu olaz \Ą'o1ności

seksualnej i obyczajol,ości doprrściło się 14,5 % badanych' wune infomacje uzyskała także Z

analiz}' 3o0 akt skafanych (mężczyzn) udostęp1lionych prze Sqd okręgowy w Warszarvle.

Generalnie jednak mg| Adriana Garłenda w części empirycznei rozprawy diagnozowała

rrclział rł,ięŹniów skazalrych na karę pozbawienia rłolności w programach rcsocjalizacyjnych . tych

któŹy uzyskali możlirł'ość waruŃolvego przedterminowego zwolnienia. Uzyskane dane z

badań sondaŻowych i jŃościor,ve.j analizy akt sqdowych dowodzq ,iż skaz,arti w niewięłkim

stopniu kolzystaii z nrożliit'ości udziału w programach resocjaiizacy.jnych takich jak ;

podnoszenie kwalifikacji naukowe 10%, kvali|rkacje zawodowe 38,5 oń.zastępowanie agresji 19'0

o/o.telapia psychologicznei 1 1,0%,przecirt, uza]eżnięniom 28,0 %, podnoszenie i odbtrdowanie

kompetencji rodzirrnych 17'0 %'podejmorł'anie pracy 9'0 yo,plogramu kultura1no -ośu,iato$'ęgo.

g,o yo owz progńmu spofiowego 12,o o%' Przedstawione dane Autolki dyseńacji całkowicie

dowodzą 'iż tŃ nikly udział skazanych w programach ręsocjalizacyjnych nie zmieni ich systemu

wartoścl i nie pEebuduje postau,' Aby dać skazanemu nieograniczony kedyt zalrfania i oŻec

',rvaruŃowe pżędtermino\ł'e zwolnienie', plzygotować go do samodzielnego życia i zapewnić

rł'arunki goclne.j egzystęncji' Prol.. Andrzej Bałandynowicz od lat 1ansljący idęę reintegrac]i

skruanych 'lvspar1ej na rvafiościach dowodzi ,iż',.' kiasyczny stosunek rcintęglacii osoby to

stosunek' który badamy na poziomie ujęcia relac ności podmiotowej tEech eiementów ;sp|awcy

ofiary rv powiqzaniu zę społęczeńst\ł'em orM kultur]' i cFvilizacji'..,'. (2015's 602).

wyniki baclań Adr.iany Gawendy dowodzą iż. byli więźniowie opuszczający zakłady kame

Liczą na u'spalcię i pomoc't,tie są bowienr \ł stanie sanodfielnie rozwi4zywać problemów

fuŃcjonort,ania na wolności . Bariery niepowodzeń zdiagnozorłanych w lozpnwie na wolności

to; bfak pracy.brak akceptacji ze strony społeczeństwa'brak akcęptac]i i wspalcla ze stro1ry

rodzin), .która pmktycznię stanowi podstawo$,e Źródło \łspalcia 'Utata więzi z rodfin4 następuJe

na skutek izolacji więziennęj' Wyriki dowodzą,iż najczęściej aódłen] wsparcic po opllszczeniLi

zakładu kamego była rodzina tj.60,5%,ko1ejno kuratorzy 28 % oraz ośrodki Pomocy Społeczne]

25%'.okres walunltowego prfedtermino\:łego zwo1nięnia można potrŃtov'ać jako,'.'.ołzes

zarganizo.Wania życią ocJ nowa i odbut]tnłąnie dotychczasotłych relącji .'.,' (s.|94-195).
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\\ '\'niki badan i \łnioski mgr Adriany Gar,vendy w wysokim stopniu znajduią potwierdzenię W

pracach pro| Ainy Kieszkowskiei, a szczególnie monogr afi.a pt,]nktuzyjno 'kątalektyczny model

fein|egracji spolecznej skazanych 'kontek|4) sylu.1cyjfie,,(2oI2).,'..'.celem więloaspęktowych

działan będzie wspomaganle po\Ą'Totu skazanego do społęczeństwa' przy jego świadomym i

akty$nJm udzialę w życill spo]łecznym i $.spółpracy całego społeczeństw-a..' '' (s'125)'

Kand'Ydatka lvykazała . kategolii \ł'sparcia społecznego i pomocy, b.vli \'ięźniowie

oczelJwali rl, pierwszej kolejności od zakładów penitcncjarnych ,uzędnikólv sądow]'oh i

placowników socjalnych' Pla\\,ie połowa badanych uzyskata pomoc w Ztalezieniu placy z oPs

44,5%. rt'znalezieniu mieszkania 54.5%' pomoc finansową otrzymało 28'0 % badanych, zaś

wsparcia lnformacyjnego 10,5% zaś wsparcia psycl,ticznego rł' leczeniu odwykowym by1i

właściwie pozbawienl bowien ta kategoria likowała się na poziomie 7,0 % badanych. w stosunku

do potrzeb clziałarria rł'yzej wskazanych insĘ.tucji były znikone G.198) . Badani swói powrót do

społeczeństwa kożystali'' z t1óbr spoleczeństwd obwątelskiego -wolo|1tąliatu .. i naiczęściej

ponad połolva byłyclr lvięźniów kierowała się do stowarzyszeri o chafakteż€ pomoc"v

postpęnitencjamej takichjak;'.Sławek'',.'Monar.''. ',Patronat',(54%)' Autorka wyczerpqjąco

onawia i plezentuje takze w1niki badań dotyczące; funi(cjono\\'ania badanych na rynku pracy oraz

przyczyn utrudniających stałe zatrudnienie. Baliely w uczestnictwie społecznlm życia lokalnego

rrrynikały z posiadanego ',stygnatu byłego WięŹńa ''(75%)'

W].niki badań zav'ańe rł' dysertacji Pani mgr Adriany Gawendy dowodzą 'iż egzysttljący

w naszym kaju liberalizm gospodaczy'r'ie rlocenia wańości spolecznych ogniskującyclr się na

ustawicznym $,spiemniu działań wzmacniających wialę sens szęroko rozumianych kooperacji

społeczności lokalnych oraz stowarzyszeń patronacldch wpierających byłych

skazan']rch 'tstfiienie i |yslemątyczne y,drążanie podstąi|o1|ej z.|sądy pom()cniczości ,po/zqdkLie i

nLl(kie sens felaciom sp(}łeczn)) ,l iitolne poczucie opieki '\|i(1f! i adziei na isfuienie dobrą

trspolnego.

Autolka W konkluzji prorvadzonego dyskursu i badań własnych dowiodła 'iż polityka

penitęncjama Palistwa: \'vTmaga zmian prognmórt' resocjalizacyinych i przygotowa,]]ia więźniów

do opusfczenia zakładórt, karnych,obecny stan wJ,maga korekty.dotychczaso\ł'a efektywności

działań lv środorł'isku lokalnym jest bardzo niska ;zę wzg]ędu na hudności i problemy napotykanę

przez byłych skazanych na wo1ności a szczególnię tych skazanych' którzy koŹysta.ją z

warunkowego pŻedtęrminowego zwolnięnia z zŃładów karnych. całko\\icię zgadzam s\ę z

opinią Autorki ,bowiem ',poważne problemy dotyczące realizorvania nałożonych prz€z sąd

obowiązków doprowadzają do odwołania warunkorvego prfedterminowego zrvolnienia i

poDownej izolacji by}ych więźniów,bowiem nie mają szans na pofyty\l'na readaptacje i

pełnienie ról społecznych''(s.238) ó



Pani mgr Adriana Gaweuda na podstawie plowadzonych badań proponuje modyfikacje dotyczące

zwiększenia efekt1.vmości lealizacji prog|amów resocjalizacyjnych na podstawię diagnozy

potrzeb i faktycznyclr problemów skafanych. Podkreśla ,iż dotyczyłoby to ró\łnież przeszkolenia

funkcjonariuszy służy więziermej z zakesu komunikacji'mediacji i rynku pracy z akt}.wizacją

skazanych włącznie (s'236)'

Reasumując stwieldzam'r.ozprart'ó doktorska stanowi wialygodne Żętelnię

pŹygotowane Jintęresujqce i w wielu zakresach irrnowacyjne opracowanie' Zasługu;ę na uwagę

ekspęńó\\, kreuj4cych aktualnie politykę kamą i penitencjamQ oraz politykę społecznq. Tyl

samym można będzie sfomrułować praktyczne wnioski dotyczące kompensacji traumatycznych

reakcji skazanych doświadczanych na poziomach lokainych ' które mogą byó toz,.viązar'e na

poziomach ; politycznym i strrkturalnlm

Bior4c pod uwagę wszelkie elementy przedstawionej przeze mnie oceny ' wyrMam

przekonanię,że oryginalrra, pod każdy względem ;meq.toryczn}m' poznawczym metodologicznym

omz wańości badań ęmpirycznych, rozprawa doktorska Pani mgl Ad any Gawendy; pt.', Etuącjt|

4cioltcl spra,ucoil) przestęps^t przed terminowo zy)ol ionych z ząlr}adów kąrnych,',

przygotowana pod naukow1.n kieruŃiem \łTbitnego Mistrza Prof. zw. dr hab' dr h'c' Brunona

Hołysta oIaZ Panią dr hab' Annę Kieszkovską, PIoi UJK' stanowi podstawę do dalszych ętapó\ł

procedo\łania prfewodu dokto$kiego.

Vfu.*".- - kcXL, a-
prof' dr hab. Krystyna Marzęc -Holka

Uniwerrytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy


