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Resocjalizacja przez kulturę artystyczną

Tradycyjne rozumienie resocjalizacji obejmuje oddziaływania polegające na za-
spokajaniu potrzeb, doprowadzaniu do zinternalizowania wartości i norm pożą-
danych przez samą jednostkę i jej otoczenie, a także na leczeniu, uzupełnianiu 
i kompensowaniu stanów chorobowych. Według L. Pytki, resocjalizacja jest 

zespołem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych wobec osób 
naruszających normy prawne (przestępcy), a także obyczajowe (alkoholicy, narkomani) 
w środowisku otwartym (naturalnym) lub zamkniętym1.

Tocząca się już od ponad 10 lat dyskusja nad zakresem znaczeniowym pojęcia 
i tezy o kryzysie resocjalizacji przyczyniła się do zarysowania nowych kontekstów 
w teorii i praktyce resocjalizacyjnej2. 

Współczesna resocjalizacja to nie tylko wychowanie w instytucjach zamknię-
tych (zakładach penitencjarnych czy zakładach poprawczych dla nieletnich), ale 
także – a właściwie przede wszystkim – w środowisku otwartym. Właśnie profi lak-
tyka, czyli zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, stanowi pole do działań 
środowiskowych, w których najbardziej istotnym elementem okazuje się właśnie 
intencjonalne, zaplanowane wychowanie i pozytywna socjalizacja w grupie, gdy 
młody człowiek wyrasta w środowisku skrajnie niekorzystnym wychowawczo, bo 
ubogim nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo.

We współcześnie stosowanych oddziaływaniach resocjalizacyjnych, obok 
wspomagania i wzmacniania społecznego (co pozostaje zadaniem służb pomocy 
społecznej), elementem dominującym jest wychowanie jednostki społecznie nie-
dostosowanej, czyli (według Czesława Czapówa) pomoc wychowawcza, psycho-
terapeutyczna i opiekuńcza3. 

Krytyka paradygmatu resocjalizacyjnego uprawiana w literaturze przedmiotu 
przez przedstawicieli nauki i praktyków wiąże się między innymi z niską efektyw-
nością resocjalizacji w mikroskali4. Analiza wyników badań nad efektywnością 

1 L. Pytka., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000, s. 318–319.
2 P. Stępniak, Praca i pracownicy socjalni w przeciwdziałaniu przestępczości. Propozycje modelowe, 

[w:] Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambrozik, P. Stępniak, 
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Warszawa–Poznań–Kalisz 2004, s. 50 i n.

3 C. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1980, s. 5.
4 P. Stępniak, Kryzys resocjalizacji penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, 

nr 44–45.
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resocjalizacji instytucjonalnej pozwala jednak na sformułowanie wniosku, że po-
dobnie niskie wskaźniki efektywności resocjalizacji instytucjonalnej są obserwo-
wane w wielu społeczeństwach naszego kręgu kulturowego5, a uwarunkowania 
efektywności mają wymiar systemowy (na przykład brak zorganizowanej, insty-
tucjonalnej opieki następczej). 

Zgoła inny obraz resocjalizacji kształtują analizy indywidualnych biografi i 
wielu wychowanków zakładów wychowawczych czy poprawczych, ludzi osadzo-
nych w zakładach karnych czy uczestników zajęć profi laktyczno-resocjalizacyj-
nych organizowanych w środowisku otwartym. Indywidualne losy tych osób, 
które zrzuciły status dewianta dzięki socjalizacji w pozytywnych grupach rówieś-
niczych, a także dzięki intensywnemu wychowaniu nakierowanemu na interna-
lizację wartości akceptowanych społecznie, pozwalają wierzyć w sukcesy na polu 
resocjalizacji. 

W tradycyjnym rozumieniu na resocjalizację składają się oddziaływania opie-
kuńcze, wychowawcze i terapeutyczne. Wśród tradycyjnych metod wychowania 
resocjalizującego można wymienić za Stanisławem Górskim metody bezpośred-
nie (wpływ osobisty, przykład własny, doradzanie wychowawcze itp.) oraz meto-
dy pośrednie, oparte na sytuacjach społecznych, grupach czy elementach kultury. 
Elementy kultury to różne jej wytwory (takie jak szkoła, media, literatura) i wzory 
(wzory osobowe, styl życia)6.

Analizując metody wychowania resocjalizującego w aspekcie terapeutycznym, 
należy przyjąć inną optykę. Jeśli postrzega się resocjalizację tradycyjnie jako pro-
ces wychowawczy nakierowany na korekcję, poprawę i „wyleczenie” (takie ujęcie 
resocjalizacji funkcjonuje w praktyce resocjalizacyjnej obecnie, ale jest uzupeł-
niane przez koncepcję resocjalizacji twórczej), to metody resocjalizacji mogą być 
traktowane jako metody terapeutyczne. Wśród nich, obok metod psychoterapeu-
tycznych czy socjoterapeutycznych, znaczące miejsce zajmują metody terapii 
przez sztukę, czyli artetarapii, polegające na wykorzystaniu sztuki w celach lecz-
niczych. W zależności od przyjętej koncepcji terapeutycznej (na przykład psycho-
dynamicznej) dobiera się konkretne działania arteterapeutyczne w celu uzyskania 
zmiany terapeutycznej. Podstawowymi instrumentami arteterapii są formy pla-
styczne, muzyczne, literackie i teatralne. Funkcje arteteapii to możliwość sym-
bolicznego wyrażenia indywidualnych przeżyć, doświadczeń życiowych i emo-
cji, obniżenia napięcia i nazwania osobistych problemów, a także empatycznego 
rozumienia innych. Terapia przez sztukę wśród oddziaływań resocjalizacyjnych 
wzmacnia poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa, zwiększa poziom samowiedzy 
i akceptacji siebie oraz pozwala na uświadomienie sobie motywów własnych dzia-
łań czy spojrzenie na siebie z innej perspektywy. W odniesieniu do osób społecz-
nie niedostosowanych wymienione oddziaływania są niezbędne, aby mogło dojść 

5 Por. J. Kusztal, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niem-
czech, Kraków 2008, s. 43.

6 S. Górski, Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.
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do zmiany postaw antyspołecznych na prospołeczne poprzez doprowadzenie do 
internalizacji (uwewnętrznienia, czyli uznania za swoje) wartości akceptowanych 
społecznie. 

W literaturze resocjalizacyjnej dużo miejsca zajmują publikacje stanowiące 
swego rodzaju sprawozdania czy opisy doświadczeń realizowanych w instytu-
cjach resocjalizacyjnych dzięki arteterapii7. Publikacje te przekazują wiedzę 
o wieloaspektowości oddziaływań resocjalizacyjnych przez sztukę, często pod-
kreślają aspekt „autoterapeutyczny”. Przykładowo Waldemar Woźniak w swoim 
artykule poddał analizie psychologiczno-resocjalizacyjnej wiersze wychowanek 
zgłoszone na konkurs poetycki organizowany w Zakładzie Poprawczym w Za-
wierciu w 2006 roku.

Inicjatyw opartych na resocjalizacji przez sztukę jest w Polsce wiele. Od 2003 
roku wśród wychowanków zakładów poprawczych są organizowane Ogólnopol-
skie Konkursy Literackie, a także różnego rodzaju przeglądy twórczości obejmu-
jące tak wychowanków zakładów dla nieletnich, jak i dorosłych osadzonych w za-
kładach karnych. W 2008 roku w Bydgoszczy odbył się już XVII Ogólnopolski 
Konkurs Twórczości Więziennej pod hasłem „Mój dom, moja rodzina”. Na kon-
kurs nadesłano łącznie 624 prace i utwory, w tym 218 prac z dziedziny sztuki wi-
zualnej, 352 utwory literackie i 54 prace rękodzielnicze8. Inicjatywą literacką jest 
też Więzienny Klub Literacki „Bartnicka 10” funkcjonujący w Zakładzie Karnym 
we Włocławku od 1997 roku9. 

W niektórych zakładach karnych z powodzeniem funkcjonuje teatr. W 2009 
roku 10-lecie obchodziła najstarsza w Polsce kłodzka scena „Po Drodze…”, któ-
ra w ciągu dziesięciolecia działalności wystawiła ze skazanymi około 10 sztuk, 
a spektakle obejrzało około 5 tys. widzów. Teatr otrzymał wiele nagród na festi-
walach krajowych i międzynarodowych10.

W Małopolsce inicjatywy z obszaru resocjalizacji przez sztukę mają swoją tra-
dycję. Ich organizacja jest często, tak jak w innych ośrodkach penitencjarnych, 
inicjatywą „oddolną”, wychodzącą od samych osadzonych. Przykładem była wy-
stawa prac osadzonych w Zakładzie Karnym w Wadowicach, organizowana na 
przełomie kwietnia i maja 2007 roku przy współpracy z Muzeum Miejskim w Wa-
dowicach pod hasłem, będącym słowami Jana Pawła II: „Jesteście skazani, ale nie 
potępieni”.

Doświadczenia autorki niniejszego tekstu w czasie przeprowadzania badań 
empirycznych w latach 2003–2005 w polskich i niemieckich placówkach reso-
cjalizacyjnych pozwalają na sformułowanie tezy, że oddziaływania resocjalizacyj-

7 W. Woźniak, Wykorzystanie wierszy pisanych przez wychowanki zakładu poprawczego w meto-
dyce resocjalizacji, [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, red. I. Pospiszyl, R. Szczepaniak, 
Łódź 2007; K. Raczyński, Oto są dni naszego życia. Antologia poezji więziennej, Opole 1994.

8 www. wok.bydgoszcz.com (data dostępu: 30.01.2009).
9 www.bartnicka 10.w. interia.pl (data dostępu: 16.05.2011).
10 H. Świeszczakowska, Na moście…, www.forumpenitencjarne.pl (data dostępu 15.12.2009), s. 1.
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ne przez kulturę i sztukę są najpopularniejszą metodą pracy z wychowankami. 
Współczesna resocjalizacja kładzie nacisk na uczenie kompetencji społecznych, 
treningi umiejętności, wdrażanie społeczne, ale w wychowaniu resocjalizacyjnym 
w relacji wychowawca–wychowanek czy wychowanek–grupa zajęcia arteterapeu-
tyczne są najczęściej stosowaną metodą pracy. Co ciekawe, wśród kompetencji 
pedagoga pracującego z wychowankami lub osadzonymi najbardziej istotne oka-
zują się właśnie zdolności artystyczne, które powinny iść w parze z umiejętnoś-
ciami pedagogicznymi11. Badania w Niemczech, gdzie pedagogika kultury ma 
ugruntowaną tradycję, pozwalają sformułować wniosek, że w badanych insty-
tucjach niemieckich, wśród których znalazły się placówki resocjalizacyjne oraz 
i wychowawczo-profi laktyczne, metody oparte na dorobku pedagogiki kultury 
wykorzystywano bardzo często. Wychowawcami pracującymi tymi metodami 
byli najczęściej nie pedagodzy resocjalizacji, ale pedagodzy o specjalności kultu-
ralno-oświatowej, pedagogiki społecznej czy pedagogiki czasu wolnego. 

Włączanie działań kulturalnych i artystycznych do metodyki wychowania 
resocjalizującego jest ugruntowane w tradycji pedagogiki resocjalizacyjnej. Już 
Czesław Czapów i Stanisław Jedlewski w Pedagogice resocjalizacyjnej z 1971 roku 
opisują oddziaływania kulturotechniczne. „Kulturotechnika wychowawcza ozna-
cza operowanie kulturą dla osiągnięcia celów wychowawczych”12. Przyjmujemy za 
Anną Kłoskowską, że kultura obejmuje 

wyuczone czynności ludzi, które mogą być scharakteryzowane z jednej strony przez wska-
zanie wzorów zachowania się wykształconych i przyswojonych w toku rozwoju społeczne-
go, a z drugiej strony, przez wskazanie wytworów tych zachowań13.

To operowanie kulturą dla celów w wychowawczych ma charakter konsump-
cyjny (przyswajanie i transformowanie treści kulturowych pozwalające na kon-
takt z wartościami estetycznymi i moralnymi dzieła) bądź wytwórczy i aktywny, 
czyli utożsamiany z postawą twórczą.

Mając na uwadze kryterium wyróżnienia odmian kulturotechniki, jakim jest 
rodzaj czynności, do których odnoszą się wzory i wytwory kultury, mówi się 
o kulturze uczenia się (do odgrywania ról społecznych), kulturze pracy i rekreacji, 
w tym o kulturze zabawy. Przyjmując za kryterium wyróżnienia odmian kultu-
rotechniki rodzaj zbiorowości czy systemów społecznych i instytucji, do których 
odnoszą się wzory i wytwory kultury, mówi się natomiast o kulturze szkoły, za-
kładu pracy i instytucjonalnej rekreacji. Biorąc pod uwagę oba kryteria łącznie 
wyróżnia się kulturotechnikę nauki szkolnej, pracy zawodowej i zorganizowanej 
rekreacji14. Omawiając rolę rekreacji w wychowaniu resocjalizującym, autor roz-
patruje ją jako: sport, turystykę, rekreację wypoczynkowo-rozrywkową i zajęcia 

11 J. Kusztal, dz. cyt., s. 132.
12 C. Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971, s. 370.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 386.
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kulturowo-oświatowe. Te ostatnie z kolei opierają się na czytelnictwie, kinie, tea-
trze itp., a w wymiarze aktywnym na udziale w teatrze amatorskim, zespole mu-
zycznym, plastycznym, estradowym, pisarskim itp. W repertuarze środków wy-
chowawczych w zakresie kulturotechniki znaczną rolę odgrywa technika środków 
masowego komunikowania. 

Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja resocjalizacji przez twórczość, gdy 
odwołuje się ona do założeń wychowania estetycznego. 

Oddziaływanie dzieła na swego twórcę jest nie tylko potwierdzeniem jego samego jako 
osoby innej, doskonalszej niż ta, która była przed dokonaniem dzieła. Mamy tu również do 
czynienia ze swoistym wpływem kultury na człowieka. Jest tak dlatego, że twórca, chociaż 
stwarza dzieła nowe, wypowiada się zawsze poprzez dzieła określone danymi wzorami kul-
tury, będącymi efektem doświadczeń zbiorowych i społecznych, tj. wypowiada się poprzez 
te lub inne elementy kultury. Tak więc dzieło, oddziałując na swego twórcę, stanowi trans-
misję kultury, która oddziałuje na człowieka15.

W wymiarze bardziej osobistym, indywidualnym, należy w twórczości w od-
działywaniach resocjalizacyjnych widzieć (za I. Wojnar) „manifestację osobowo-
ści jednostki”. 

Oddziałują one [dzieła plastyki, muzyki, prozy i poezji – przyp. J.K.] na swego twórcę, 
a oddziałują one w dużej mierze dlatego, że jako dzieła własne, jako efekt rozładowane-
go napięcia i niejako urzeczywistnionego marzenia stanowią dla niego nagrodę; nic więc 
dziwnego, ze człowiek pragnie powtarzać tego rodzaju działanie16. 

Opisując terapeutyczny i wychowawczy wpływ kultury i sztuki na wychowan-
ka, warto się odwołać do koncepcji tzw. kompletnej gry (czyli teatru resocjali-
zacyjnego we współczesnym rozumieniu) oraz do psychodramy. Współczesna 
literatura z zakresu resocjalizacji, szczególnie ta zorientowana na prezentację me-
todycznych aspektów resocjalizacji, w wielu miejscach uwzględnia dramę, psy-
chodramę, socjodramę (powołując najczęściej teoretyczne podstawy psychodra-
my w ujęciu Jecoba L. Moreno) czy teatr resocjalizacyjny17.

W literaturze z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej dużo miejsca zajmuje 
obecnie koncepcja twórczej resocjalizacji. Koncepcja ta ma przede wszystkim 
wymiar praktyczny, choć i jej podstawy teoretyczne są coraz częściej przywoły-
wane w literaturze przedmiotu. Koncepcja ta propagowana szeroko przez Marka 
Konopczyńskiego wypełnia obszar tradycyjnej resocjalizacji nowymi treściami, 
koncentrując się na metodyce wychowania resocjalizującego opartej na uczestnic-

15 C. Czapów, S. Jedlewski, dz. cyt., s. 396.
16 Tamże.
17 Koncepcja C. Czapówa pochodzi z końca lat 70. (i jest „naznaczona ideologicznie”); dziś wy-

maga zdecydowanej reinterpretacji, co w ograniczonym wymiarze z uwzględnieniem kontekstu 
współczesnych badań z obszaru resocjalizacji, twórczości i szeroko rozumianych nauk społecznych, 
czyni M. Konopczyński (Konopczyński M., 2006).
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twie w kulturze i działaniach artystycznych. Najczęściej jest utożsamiana z meto-
dą czy zbiorem metod pracy z wychowankami w instytucjach resocjalizacyjnych 
oraz w środowisku otwartym. 

Teoretycznych kontekstów współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej nale-
ży szukać w pracach dotyczących pedagogiki kultury, a szczególnie pedagogiki 
twórczości, oraz w pedagogicznych i psychologicznych teoriach zajmujących się 
procesami twórczymi18. Szczególnie płodna dla twórczej resocjalizacji jest – obok 
koncepcji transgresyjności J.  Kozieleckiego czy koncepcji treningu twórczości 
Edwarda Nęcki – klasyczna już koncepcja wychowania do twórczego życia Bog-
dana Suchodolskiego19:

Celem i istotą edukacji i wychowania jest wykreowanie postaw twórczych, pozwalających 
zmienić styl życia […] twórczość ma zalety terapeutyczne. Dzięki niej życie nabiera nowe-
go wymiaru, przekracza bariery poznawcze, a praca i zabawa stają się nowymi formami 
ekspresji. Uwalniają się pierwiastki aktywizujące kontakty interpersonalne, pogłębia się 
poziom kontaktów międzyludzkich, przełamuje poziom społecznych lęków i uprzedzeń. 
Twórczość minimalizuje, a nawet likwiduje lęki i obawy egzystencjalne. Zmniejsza poczu-
cie samotności i izolacji społecznej. Twórczość kreuje również przestrzeń wolności czło-
wieka oraz umożliwia mu identyfi kację sensu życia20.

Wśród teoretycznych podstaw twórczej resocjalizacji pojawia się też między 
innymi koncepcja Krzysztofa Szmidta, który wychodząc od analizy współczesnej 
szkoły, postuluje konieczność rozwijania w uczniach postaw twórczych. K. Szmidt 
kładzie nacisk na pomoc w tworzeniu, czyli rolę osoby inspirującej, stymulującej 
i rozwijającej procesy twórcze u wychowanków21.

Założenia twórczej resocjalizacji odbiegają istotnie od założeń tradycyjnej re-
socjalizacji, ale – jak pisze autor koncepcji – 

Twórcza resocjalizacja nie jest alternatywą dla klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej, 
a jedynie jej uzupełnieniem o nowe konteksty. Pozwala spojrzeć na nieprzystosowanych 
społecznie nieletnich z innej perspektywy22.

Resocjalizacja według tej koncepcji, to proces rozwijania i kreowania poten-
cjałów wychowanka, a nie tylko działanie w kierunku zmiany jego postaw. Niedo-
stosowane społeczne to nie tylko wadliwie ukształtowana postawa (antyspołecz-
na), nieakceptowanie norm społecznych czy zaburzone relacje interpersonalne, 
ale także wadliwie ukształtowana tożsamość jednostki. Inaczej formułowany jest 
też cel twórczej resocjalizacji. Nie jest on rozumiany jako korekcja, zmiana prze-

18 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006, s. 54.
19 Tamże, s. 55.
20 B. Suchodolski, Kim jest człowiek, Warszawa 1985; tenże, Wychowanie mimo wszystko, Warsza-

wa 1991; cyt. za: M. Konopczyński, dz. cyt., s. 55.
21 M. Konopczyński, dz. cyt., s. 59.
22 Tamże, s. 25.
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konań, zachowań czy postaw, lecz jako wykreowanie nowych parametrów tożsa-
mości wychowanka, czyli nabycie przez niego nowych kompetencji23. Stworzona 
w procesie twórczej resocjalizacji nowa tożsamość wychowanka nie jest wynikiem 
korekcji czy terapii, ale skutkiem rozwoju mechanizmów i czynników procesów 
twórczych wychowanka. Zmiana cech osobowych młodego człowieka łączy się ze 
zmianą sposobu jego społecznego funkcjonowania.

Twórcza resocjalizacja oparta na kreowaniu potencjałów nieletniego traktu-
je jednostkowe losy ludzkie jako potencjalność, jako zasoby wykorzystywane do 
przemiany ku pełnowartościowemu życiu człowieka. Cel twórczej resocjalizacji 
może być osiągnięty tylko za pomocą odpowiednio dobranych metod. Tradycyj-
ne ujęcie metod kulturotechnicznych nie jest tożsame z metodami resocjalizacji 
twórczej. Twórcza resocjalizacja nie powinna być rozumiana jako korekcja czy 
nawet terapia, ale w praktyce (a taki wymiar ma przede wszystkim twórcza reso-
cjalizacja) bardzo trudno oddzielić wpływy wychowawcze od działań korekcyj-
nych czy poprawczych.

Istotą nie jest samo wytwarzanie dzieł o wartości artystycznej, ale nabycie no-
wych kompetencji – umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Metody 
twórczej resocjalizacji mają za zadanie rozbudzić talenty wychowanków, aby mo-
gli się przez nie identyfi kować, aby stały się one podstawą do zmiany tożsamości 
osoby społecznie niedostosowanej. Wśród metod twórczej resocjalizacji wyróż-
nia się: teatr resocjalizacyjny, sport, dramę, terapię, muzykę, plastykę, twórczość 
literacką, psychodramę i socjodramę. Metody te powinny być stosowane jako wy-
pełnienie zaleceń metodycznych twórczej resocjalizacji. Są to zalecenia: wszech-
stronnej diagnozy, komplementarności postępowania, elastyczności postaw pe-
dagogicznych, adekwatnego doboru metody i kreowania wychowanka.

Wszechstronna diagnoza stanowi rozszerzenie klasycznej diagnozy resocjali-
zacyjnej o rozpoznanie rozwojowych struktur poznawczych i struktur twórczych 
wychowanka niedostosowanego społecznie. Diagnozie powinny być poddane: 
emocje, motywacje, percepcja, pamięć, myślenie i wyobraźnia wychowanka, aby 
zaproponować rozwiązania metodyczne dostosowane do konkretnej osoby.

Komplementarne postępowanie resocjalizacyjne to połączenie dwóch sposo-
bów działania wychowawców: postępowania resocjalizacyjnego (polegającego na 
adaptacji do umiejętnego funkcjonowania w środowisku społecznym wychowan-
ka) oraz twórczego postępowania resocjalizacyjnego, które obejmuje przygotowa-
nie do kreacyjnego działania w szerszym kręgu społecznym oraz do reinkultura-
cji i readaptacji społecznej. Oznacza to, że obok klasycznych metod resocjalizacji 
(metod wpływu osobistego czy pracy grupowej) stosuje się metody teatru resocja-
lizacyjnego, resocjalizacji przez sport, dramę, plastykę czy muzykę.

Elastyczność postaw pedagogicznych odnosi się do wychowawcy, który powi-
nien być otwarty na zmiany, nowe doświadczenia zawodowe, ponieważ twórcze 
wychowanie resocjalizacyjne jest nastawione na ciągłe poszukiwanie i uaktywnia-

23 Tamże, s. 129.



146 JUSTYNA KUSZTAL

nie u wychowanków ich potencjałów rozwojowych. Poszukiwania te niosą z sobą 
pewną nieprzewidywalność…

Zalecenie adekwatnego doboru metody to gwarancja powodzenia oddzia-
ływań twórczych na osoby społecznie niedostosowane. Niezgodna z wynikami 
diagnozy zastosowana metoda twórczej resocjalizacji może zablokować emocje 
wychowanka zamiast wspomagać jego rozwój i potencjały twórcze.

Zalecenie kreowania wychowanka koncentruje się na dwóch płaszczyznach 
działalności wychowawczej. Na początku należy rozwijać i wzmacniać nowy, we-
wnętrzny i zewnętrzny obraz własnej osoby u wychowanka, aby doprowadzić do 
internalizacji jego nowej tożsamości, kiedy jest postrzegany w warunkach insty-
tucjonalnych lub w środowisku otwartym nie jako jednostka społecznie niedosto-
sowana, ale jako aktor, artysta czy sportowiec. Wówczas wychowanek ma szan-
sę zmienić swoją autopercepcję. Następną płaszczyzną oddziaływań jest pomoc 
w zaadaptowaniu się w środowisku otwartym po zakończeniu procesu resocjali-
zacji. Podstawowe okazują się nabyte kompetencje społeczne: do twórczego roz-
wiązywania problemów oraz do wypełniania ról społecznych i stworzenia nowego 
wizerunku społecznego24.

Efektywność metod twórczej resocjalizacji jest bardzo trudna do zweryfi ko-
wania. Wyniki badań autora tej koncepcji, przeprowadzonych na przełomie 2005 
i 2006 roku w 35 zakładach i schroniskach dla nieletnich w Polsce, wskazują, że 
metody twórczej resocjalizacji nie są stosowane w praktyce zgodnie z zaleceniami. 
Badania dowodzą jednak, że istnieje wpływ stosowanych w praktyce metod i form 
resocjalizacji na zachowania nieletnich25. Zasięg i znaczenie tego wpływu, a także 
trwałość zmian w zachowaniu wychowanków są trudne do określenia bez prze-
prowadzenia badań, które pozwalają na śledzenie losów wychowanków instytucji 
resocjalizacyjnych po ich opuszczeniu w określonym czasie. 

W polskich placówkach resocjalizacyjnych zajęcia kulturotechniczne są jed-
nak podstawowym środkiem resocjalizacji. Jak wykazują wyniki badań, wciąż do-
minują zajęcia o charakterze tradycyjnym, niepoparte dobrym przygotowaniem 
metodycznym i teoretycznym, służące raczej wypełnianiu czasu wolnego wycho-
wanków26. Nawet gdy nie odpowiadają one zaleceniom i założeniom twórczej re-
socjalizacji, spełniają one funkcje terapeutyczne i edukacyjne. Wszak samo ob-
cowanie z kulturą, transmisja wartości estetycznych i osobowych oraz swobodna 
ekspresja wychowanka pozwalają na wzbudzenie potrzeby zmiany antyspołecz-
nych postaw osoby niedostosowanej społecznie.

Ponieważ twórcza resocjalizacja jest koncepcją stosunkowo nową, dopiero 
propagowaną wśród teoretyków i praktyków resocjalizacji, mamy nadzieję, że 
wkrótce wypełni nową treścią tradycyjne oddziaływania resocjalizacyjne. 

24 Tamże, s. 25.
25 Tamże, s. 287 i n.
26 Tamże.
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Dzięki metodom twórczej resocjalizacji stwarzamy wychowankowi możliwość 
zbudowania nowej tożsamości, poprzez którą może się defi niować w społeczeń-
stwie poza placówką resocjalizacyjną. Wyposażamy go w kompetencje, które po-
zwolą mu funkcjonować w społeczeństwie, oraz wychowujemy go do właściwego 
oceniania (wartościowania) otaczającej go rzeczywistości i odpowiedzialnego do-
konywania wyborów.
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Social Rehabilitation through Culture

Th e purpose of this paper is to describe role of artistic culture for social rehabilitation. 
Social rehabilitation shall be considered an applied science and methods elaborated by 
its representatives determine to what extent it can be introduced in the process of educat-
ing socially maladjusted individuals. It is perceived as welfare, educational and therapeu-
tic activity embedded from its very beginning in the use of art and culture as powerful 
means of human development. Th e author describes the concept of culturetechnique by 
C. Czapow, therapy through art and the most recent concept – creative social rehabilita-
tion aimed at establishing creative potentials of socially maladjusted individuals.


