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Projekt DIACEN opiera się na teorii, mówiącej że dialog jest potężną metodą kształcenia 
dorosłych. Budowanie społeczności na fundamencie prawdziwej interakcji może znacznie 
zmniejszyć liczbę przestępstw popełnianych przez byłych więźniów. Skazani potrzebują 
programu, w którym będą mogli uczestniczyć przed zwolnieniem z zakładu karnego i w ramach 
którego wraz z innymi zainteresowanymi stronami będą mogli spotykać się i wspólnie 
opracowywać rozwiązania, podążając za mottem: „Jeśli coś jest dla mnie, sam to stworzyłem”. 
 
Program przygotowujący skazanych do zwolnienia bazuje na następujących elementach: 

• Więzienie jako środowisko umożliwiające proces nauki; 
• Wychowawcy, pracownicy społeczni, pracownicy ochrony, więźniowie i lokalna 

społeczność zasiadają wspólnie przy stole i ustanawiają ścieżkę reintegracji dla każdego 
więźnia w okresie przed zwolnieniem; 

• Europejski system opracowany przez pięć państw członkowskich; 
• Metody rozwoju społeczności i konsultacje w zakresie polityki publicznej, które uznają 

zdolności i potrzeby byłego więźnia oraz uwzględniają atuty lokalnej społeczności, 
przygotowując ją do przyjęcia skazanego. 

Projekt DIACEN został stworzony przez pięć organizacji z pięciu krajów – Rumunii, Portugalii, 
Polski, Holandii i Włoch. 

Associazione Antigone Onlus 
Associazione Antigone Onlus (ANTIGONE) – Włochy 
http://www.associazioneantigone.it 

 

CPIP 
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP) – Rumunia 
www.cpip.ro 

ICPA – Oddział europejski  
International Corrections and Prisons Association (ICPA) – Oddział europejski – Holandia 
www.icpa.ca 

Innovative Prison Systems (IPS) 
Qualify Just – IT Solutions and Consulting LDA (IPS) – Portugalia 
www.prisonsystems.eu 

ARID Lacjum 
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych Lacjum (ARID Lacjum) – Polska 
www.lacjum.org 
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PROLOG: 
Czego potrzeba, aby żyć w dzisiejszym złożonym społeczeństwie, wraz z rozwojem biurokracji 
rządowej i biznesowej, obawami o kredyt, procesy sądowe i środowisko, zagrożeniami dla 
zdrowia i środowiska naturalnego, zmianami kodeksów społecznych i moralnych oraz 
postępującymi nowymi technologiami? Definicją formalną terminu „przetrwać” jest „pozostać 
przy życiu lub istnieć dłużej niż coś innego”. Uważamy, że jeśli komuś udaje się przetrwać okres 
pozbawienia wolności powinien po jej odzyskaniu wieść życie na pewnym poziomie i posiadać 
umiejętności, dzięki którym uniknie dezorganizacji w życiu codziennym. Poprzez dialog między 
więźniami, Służbą Więzienną i społeczeństwem prowadzony w trakcie pobytu w więzieniu oraz 
kontynuowany po zwolnieniu, wiele „tajemnic” dnia codziennego zostaje rozwianych. Będąc 
odizolowanym od „normalnego” życia, nawet na krótki czas, przeszkodą lub powodem do 
zażenowania może być to, co wiele osób uważa za rzecz łatwą. Przykładowo, jeśli ktoś nie 
korzystał z komunikacji publicznej przez pewien czas, może nie wiedzieć, że w niektórych 
przypadkach po zakupie biletu należy go skasować zanim wejdzie się do autobusu lub metra 
(a w innych w kasowniku w autobusie). Jazda bez skasowanego biletu może zakończyć się nie 
tylko otrzymaniem kary pieniężnej, ALE również publicznym ośmieszeniem, co jest jeszcze 
gorsze dla byłego więźnia. Byli więźniowie mogą również nie zdawać sobie sprawy z tego, że 
w niektórych środkach transportu drzwi nie otwierają się automatycznie, należy wcisnąć 
przycisk. Dla niektórych są to bardzo proste, a nawet błahe sprawy. Jednakże tuż po zwolnieniu, 
były więzień może być wrażliwy i mieć wrażenie, że wszyscy wokół obserwują go, gdy nie jest 
w stanie otworzyć drzwi metra. Mamy nadzieję, że więźniowie przed zwolnieniem, po odbyciu 
rozmów i zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem, będą wiedzieli więcej na temat 
samodzielnego życia od więźniów zwalnianych wcześniej. 

UWAGA: Treści zawarte poniżej pochodzą w dużej mierze z materiałów opracowanych 
w ramach projektu Convicts Liberty Aid Project (CLAP) będącego częścią Projektów 
Wielostronnych Grundtvig oznaczonych symbolem: 517620-LLP-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG-
GMP oraz z „Survival Sourcebook” opracowanego przez Contact Center, Inc. 

Niniejszy podręcznik podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera materiały pochodzące 
z CLAP i stanowi szczegółowy plan dialogu pomiędzy skazanymi, Służbą Więzienną 
i przedstawicielami społeczności. Druga część oparta jest na „Survival Sourcebook” 
opracowanym przez Contact Center i stanowi przykład broszury, którą każdy osadzony 
we współpracy z innymi uczestnikami rozmów może stworzyć dla własnego użytku w momencie 
zwolnienia z zakładu karnego. 
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WSTĘP 
Co chcemy zrobić? 

Pomyślna reintegracja byłych więźniów polega na przeprowadzaniu złożonych działań 
od momentu zamknięcia skazanego w zakładzie penitencjarnym i kontynuowaniu ich długo po 
zwolnieniu z więzienia. Wiele z tych działań spoczywa w rękach kilku osób zajmujących się tym 
zawodowo oraz ochotników pracujących w więziennictwie i poza nim. Reintegracja zależna jest 
przede wszystkim od pracy i aktywnej partycypacji skazanych. Nasze działania dedykowane są 
właśnie im i ich osiągnięciom. 

Wykonując swoje zadania zespół Convicts Liberty Aid Project (CLAP) opracowujący 
większość treści niniejszego podręcznika odkrył, iż podejmowano się już wielu tego typu 
inicjatyw na szczeblu lokalnym, a kolejnym logicznym krokiem było ustanowienie metody 
wspólnej dla wszystkich krajów europejskich. W jaki sposób wykonano ten krok? Poprzez 
zrozumienie, że rzeczą wspólną dla nas wszystkich jest dialog i podjęcie się wyzwania, by 
zamienić dialog w potężne narzędzie na rzecz reintegracji. Narzędzie, które działa ponad 
krajowymi priorytetami i ściśle zaspokaja potrzeby skazanych, ochotników i specjalistów.  

Jakie są proponowane przez nas kroki ku przekształceniu dialogu w narzędzie na rzecz 
reintegracji? 

 Poznaj rzeczywistość w naszych więzieniach. Nawiąż dialog z pracownikami 
więzienia pełniącymi różne obowiązki na różnym szczeblu, poznaj ich potrzeby 
i pragnienia. Zapoznaj się z punktem widzenia decydentów i organizacji 
zewnętrznych, by lepiej zrozumieć sytuację skazanego tuż przed zwolnieniem. Zespół 
DIACEN rozpoczął ten nadal trwający proces od przeprowadzenia badań wśród 
pracowników więzienia i osadzonych, a ponadto pozyskał od agencji partnerskich 
dane na temat dotychczasowych programów obejmujących więźniów przed 
zwolnieniem z zakładu. 

 W oparciu o te badania, studia przypadków pochodzące z krajów partnerskich 
i materiały opracowane przez Contact Center w ramach projektu Survival Sourcebook 
zostały utworzone materiały dla Służby Więziennej. Materiały te mają dostarczyć 
praktycznych wskazówek i zachęcić do dialogu, by lepiej przygotować skazanych do 
ich zwolnienia. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że korzystając z tych 
materiałów w formie podręcznika Służba Więzienna i więźniowie poczują się przed 
zwolnieniem zachęceni do opracowania własnych materiałów i działań opartych na 
dialogu. 

 Dzięki zaangażowaniu kilku oddanych pracowników więzień oraz decydentów 
będziemy mogli wypróbować niniejszy podręcznik na dedykowanym szkoleniu, 
warsztatach testowych i w trakcie okresu pilotażowego. 

 Po ustanowieniu wspólnoty praktyk (ang. community of practice, COP) i ostatecznej 
wersji podręcznika, wdrożymy go w więzieniach, które dołączyły do naszego 
programu. W rezultacie tego wdrożenia, Służba Więzienna we współpracy 
z osadzonymi opracują przewodnik reintegracji. Naszym ostatecznym celem będzie 
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zaangażowanie wszystkich właściwych podmiotów w oparty na dialogu proces1  
tworzenia narzędzi do zaspokajania ich potrzeb.  

Skąd pochodzimy? 

Zgodnie z wnioskami Europejskiego Forum Polityki Penitencjarnej organizowanego 
w Warszawie w czerwcu 2007, finansowanego z programu EQUAL Komisji Europejskiej, 
„istnieje pilna potrzeba promowania zmian w więzieniach, przyjęcia kultury innowacji 
i wspierania współpracy z agencjami zewnętrznymi, by wspierać integrację społeczną osób 
zwalnianych z więzienia”. 

Pomyślna reintegracja osób pozbawionych wolności wymaga zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych osób, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych. 
Kolejnym istotnym punktem jest zaangażowanie więźniów w projekt, opracowanie i wdrażanie 
metody. Służba Więzienna musi zdawać sobie sprawę z tego, że interwencje wielokierunkowe 
zależą od komunikacji, dzielenia się wiedzą i interakcji między nią a osobami zainteresowanymi 
i mają na celu zapewnienie zmiennych możliwości osobom pozbawionym wolności. 

W oparciu o powyższe założenia, w 2011 roku konsorcjum 9 partnerów z 7 europejskich 
krajów opracowało projekt na rzecz reintegracji więźniów o nazwie CLAP – Convict Liberty 
Aid Project. Liderzy konsorcjum, CPIP z Rumunii, wpadli na pomysł, by wprowadzić narzędzia 
oparte na dialogu do rozkładu dnia Służby Więziennej przygotowującej skazanych do 
opuszczenia zakładu. W ten sposób rozpoczął się złożony dwuletni projekt. Jednym 
z pierwszych i najważniejszych działań były kompleksowe badania mające na celu poznanie 
potrzeb osób pracujących w więziennictwie i ułatwienie reintegracji społecznej. Konsorcjum 
stworzyło w efekcie opracowanie zatytułowane „Preparing for release – Dialogue in prison. 
Comparative report & Recommendation Paper” (pl. Przygotowanie do zwolnienia – Dialog w 
więzieniu. Raport porównawczy i zalecenia). W badaniu tym zidentyfikowano potrzeby 
pracowników socjalnych i wychowawców pracujących w więzieniach oraz potrzeby więźniów. 

 
Badania CLAP rozpoczęły się w 2011. Spytano pracowników wszystkich typów więzień 

z 7 krajów UE o ich doświadczenia we współpracy z osadzonymi. Podali przykłady trudności 
związanych z zaangażowaniem przestępców oraz umożliwieniem im dostępu do dedykowanych 
dla nich programów. Stwierdzono brak wiedzy i doświadczenia w pracy nad trudnościami 
w komunikacji oraz brak dostępu do informacji dla przestępców. 

 
Dodatkowe badania zostały przeprowadzone wśród skazanych, służby więziennej 

i administracji więziennej w ramach projektu DIACEN. Z pomocą kilku zakładów karnych 
i krajowych organów administracyjnych zespół DIACEN przeprowadził badania w Rumunii, 
Portugalii, Polsce i we Włoszech. Były to badania jakościowe skoncentrowane na osobistych 
doświadczeniach i opiniach osób pracujących oraz mających styczność z więziennictwem.   
Wnioski przedstawiają się następująco: 

• Istnieją bardzo dobre programy, których zadaniem jest pomoc osadzonym 
w nabywaniu umiejętności (zawodowych i personalnych), osiąganiu celów 

                                                           
1 Proces uczenia się oparty na dialogu jest rezultatem dialogu egalitarnego; innymi słowy, rezultatem dialogu, w 
którym prawda argumentu przedstawianego przez różne osoby przeważa jego siłę. Koncepcja uczenia się opartego 
na dialogu  nie należy do nowości. 
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edukacyjnych, socjalizacji poprzez sport i działanie, JEDNAK tylko nieliczne są 
przeznaczone dla osób zwalnianych z zakładów karnych, do których skierowany 
jest projekt DIACEN. 

• Zadaniem większości z nich było przystosowanie się i osiągnięcie pewnych 
umiejętności w trakcie pobytu w więzieniu, co ma na celu pomóc osadzonym po 
wyjściu na wolności.  

• Badani pracownicy więzień uważają, że skazani są zainteresowani programami, 
w których mogliby wziąć udział przed zwolnieniem i zaznaczają, że lokalna 
społeczność powinna również być zaangażowana w tego rodzaju programy. 

• Pracownicy ci wymieniają pięć najważniejszych tematów tego typu programów: 
o Zatrudnienie/znajdywanie pracy/techniki wykorzystywane na rozmowach 

o pracę, pisane podań o pracę 
o Stosunki rodzinne 
o Zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym pomoc osobom 

uzależnionym od narkotyków (wymienione jedynie przez 1/3 pracowników), 
kontrola gniewu (wymienione przez jednego pracownika) 

o Gospodarka mieszkaniowa, samodzielne życie, koszty życia – wymienione 
przez ok. 1/4 pracowników 

o Pomoc społeczna i organy wsparcia.  
• Jak najlepiej prowadzić programy dla skazanych opuszczających zakład karny? 

o 1/3 ankietowanych pracowników uważa, że najlepszy byłby program 
standaryzowany 

o 2/3 badanych uważa, że najskuteczniejszy byłby program opracowany 
wspólnie przez Służbę Więzienną i skazanego w oparciu o potrzeby 
skazanego, co jest podstawą metody DIACEN 

• Z badań przeprowadzonych wśród skazanych wynika, że przed zwolnieniem osadzeni 
chcieliby uzyskać informacje dotyczące: 

o Dbania o zdrowie psychiczne   
o Opieki zdrowotnej  
o Leków     
o Wizyt u lekarza 
o Zamieszkania 
o Zatrudnienia   
o Uzależnienia od substancji psychoaktywnych   
o Opieki zdrowotnej/zasiłków   
o Dochodu/świadczeń   
o Żywności/odzieży    
o Transportu   
o Dokumentów i danych identyfikacyjnych   
o Umiejętności życiowych 
o Rodziny/dzieci 
o Numerów alarmowych 
o Skierowań do innych służb i terminów sądowych 
o Przebiegu leczenia w zakładach karnych, wyników badań laboratoryjnych 

i radiologicznych, dawkowania leków. 
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• Wyniki badań przeprowadzonych wśród więźniów wskazują, że 65% skazanych 
wolałoby współtworzyć z pracownikami więzienia swój indywidualny program 
realizowany przed zwolnieniem z zakładu penitencjarnego. 58% badanych więźniów 
chciałoby, by w program ten zaangażowani byli również członkowie społeczeństwa, 
nie tylko Służba Więzienna. 

Podręcznik ten został opracowany na podstawie rozmów zarówno z pracownikami 
więzień, jak i służb zewnętrznych. Ponadto, skonsultowano się ze specjalistami, którzy udzielili 
fachowych porad. Jednakże informacje zawarte w niniejszym podręczniku niekoniecznie 
odzwierciedlają opinie fachowców. Przedstawia on niektóre z barier, które mogą utrudnić opartą 
na dialogu komunikację między Służbą Więzienną a skazanymi. Podręcznik ten ma na celu 
zwiększenie świadomości na temat trudności, jakie skazani napotykają w trakcie rozmów 
z organami sprawiedliwości. Zawiera on porady dotyczące tego, jak reagować na potrzeby 
komunikacyjne więźniów i jakie narzędzia ułatwiają skuteczną komunikację. 
 

Podręcznik ten nie może jednak zastąpić dostępnych szkoleń umożliwiających Służbom 
Więziennym skuteczniejszą pracę ze skazanymi wykazującymi zróżnicowane potrzeby, w tym 
potrzebę rozmowy. Został on opracowany, by zapewnić szybki i łatwy dostęp do informacji 
z zakresu udzielania wsparcia. Podręcznik ten zawiera strategie pracy z osadzonymi, nie 
przedstawia narzędzi oceny służących do przesłuchiwania więźniów. 

 

Kto powinien korzystać z niniejszego podręcznika?  

Podręcznik ten jest przeznaczony dla Służby Więziennej i całego personelu pracującego 
z więźniami, który w sposób pośredni i bezpośredni może pomóc im w przygotowaniu do 
zwolnienia. Podręcznik zawiera ćwiczenia opracowane przez nasz zespół, narzędzia służące do 
refleksji, a zarazem wyzwanie, które można podejmować każdego dnia w pracy z osadzonymi 
w okresie przygotowawczym do zwolnienia. Jest to również narzędzie pomocne służbom 
odpowiedzialnym za tworzenie materiałów informacyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych 
w programach dla przestępców. 
 
Podręcznik kierowany jest do:  
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 Pracowników ochrony 
 Wychowawców więziennych 
 Psychologów 
 Pracowników społecznych 
 Mentorów 
 Doradców 
 Kierowników programów 
 Pracowników pomocniczych  

 
Nie jest to lista kompletna. Mimo, że podręcznik przeznaczony jest dla Służby Więziennej i ma 
na celu wprowadzić dialog w okresie przygotowawczym do zwolnienia z zakładu karnego, to 
pomysły w nim zawarte mogą być wykorzystywane z powodzeniem przez cały okres 
wykonywania kary, na każdym poziomie. W swojej pracy zespół DIACEN  wspiera i promuje 
ideę „zespołów wielokierunkowych”. Dialog jest potężnym narzędziem, może zmienić każdą 
interakcję, zarówno w więzieniu, jak i poza nim.  

Dlaczego warto korzystać z Podręcznika?  

W jaki sposób sprawdzasz, czy osadzeni, z którymi pracujesz rozumieją, co starasz się osiągnąć 
w okresie przygotowawczym do zwolnienia? A jeśli widzisz, że nie zostałeś zrozumiany, w jaki 
sposób poznasz, jakie są potrzeby skazanych?  

Badania przeprowadzone wśród pracowników więzień wykazały, że przygotowanie do 
zwolnienia stanowi duże wyzwanie, a problemy występujące w tym okresie są bardzo liczne:   

 Przeciążenie. 

 Nadmierna biurokracja. 

 Apatia w pracy – „wypalenie”. 

 Konflikty pomiędzy pracownikami dotyczące organizacji pracy. 

 Niewłaściwe budowanie motywacji skazanych do nauki lub pracy. 

 Przeciążenie pracowników społecznych wywołane zbyt dużą liczbą zadań 
administracyjnych i koniecznością przedstawiania sprawozdań z oceny, a co za tym idzie 
brakiem czasu na przygotowanie szkoleń. 

 Brak odpowiednich narzędzi. 

 Niski poziom innowacji. 

 Trudności w zrozumieniu zakresu, w jakim zmieniła się rzeczywistość w trakcie pobytu 
więźnia w zakładzie karnym.  

Podręcznik ten przedstawia alternatywne rozwiązanie kilku z wyżej wymienionych problemów:  

 Wprowadzenie innowacyjnego narzędzia, jakim jest dialog między skazanym 
a pracującymi z nim pracownikami więzienia. 
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 Zakwestionowanie istniejącego rozumienia okresu przygotowawczego do zwolnienia 
poprzez zaangażowanie stron do wyrażenia sposobu, w jaki go rozumieją oraz 
osiągnięcie wspólnego stanowiska. 

 Przejęcie od Służby Więziennej obowiązku przygotowania więźniów do zwolnienia 
i skupienie się na skazanych. 

Celem ostatecznym naszego podręcznika jest wprowadzenie dialogu w proces przygotowawczy 
do zwolnienia z zakładu karnego. Ważnym jest, by zdawać sobie sprawę z tego, że osadzeni 
mogą mieć trudności w zrozumieniu tego, co się im przekazuje lub wyrażaniu swoich potrzeb 
w okresie poprzedzającym zwolnienie.  

W takim przypadku należy umieć wprowadzić zmiany do stosowanych praktyk, by móc lepiej 
się komunikować i osiągnąć porozumienie z osadzonymi. Jeśli potrzeby osadzonych nie zostaną 
zaspokojone, mogą nie być oni odpowiednio przygotowani do powrotu do rzeczywistości poza 
zakładem, co może skutkować powrotem na drogę przestępstwa. Dobra komunikacja i dialog 
mogą przyczynić się do przestrzegania prawa przez skazanych, a co za tym idzie zapobiegania 
ponownemu popełnianiu przestępstw.  

Wdrożenie zaleceń zawartych w niniejszym podręczniku nie jest czasochłonne. Jeśli zaistnieje 
potrzeba poświęcenia dodatkowego czasu, prawdopodobnie zostanie on zaoszczędzony 
w przyszłości.  

Jak korzystać z niniejszego podręcznika?  

Podręcznik ten przeznaczony jest do użycia przez Służby Więzienne i kuratorów podczas 
wykonywania swych codziennych obowiązków i ma na celu ułatwienie ich pracy z osadzonymi. 
Pomysły w nim zawarte mogą być wykorzystywane również przez osoby niezatrudnione 
w więziennictwie, pracujące z byłymi więźniami w okresie następującym zaraz po zwolnieniu. 
 
Treści w nim przedstawione nie muszą być odczytywane chronologicznie, można zapoznawać 
się z nimi selektywnie. 
 
Prezentujemy cztery główne tematy opisane w czterech oddzielnych częściach. W każdej części 
zawarte są: 
 Treści pochodzące z innych źródeł i opisy badań przeprowadzonych przez specjalistów 

w tej dziedzinie. Zostały one przedstawione, by można było je przeanalizować i odnieść 
do nich sytuację, w której się znajdujesz. 

 Przykłady, w jaki sposób do tego tematu odnoszą się nasze instytucje i organizacje 
partnerskie; 

 Propozycje gier i ćwiczeń, które można wprowadzić do codziennej pracy z więźniami.  
 
Wyżej wspomniane części to:  
 

1. Zadania i obowiązki: Kto jest zaangażowany w przygotowanie skazanego do 
zwolnienia? Jaka jest Twoja rola w tym procesie? Ile masz obowiązków w porównaniu 
do skazanego? 
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2. Komunikacja i dialog w więzieniu: Czym jest dialog i w jaki sposób jest on pomocny? 
Czy wiemy kiedy dialog nie ma miejsca? Jakie wynikają z niego korzyści i w jaki sposób 
może poprawić on trudną sytuację, jaka ma miejsce w zakładach karnych? 

3. Dialog w procesie przygotowawczym do zwolnienia: O czym rozmawiać? W jaki 
sposób dzielić się różnymi poglądami i wypracować wspólne narzędzia?  

4. Dialog dla rodziny: Jak odizolowany jest więzień? Czy dialog może pomóc mu 
powrócić do rodziny?  

 
Jest wiele pytań. Naszym celem jest, by w trakcie przygotowywania osadzonych do zwolnienia 
Służba Więzienna i skazani rozpoczęli proces oparty na refleksji. Rozumiemy jednak potrzebę 
przejrzystej struktury każdej czynności, jaka ma miejsce w zakładzie karnym i dlatego również 
proponujemy korzystanie z kalendarza roboczego. Jest to sugerowana przez nas ścieżka, którą 
podążać można, pracując z niniejszym podręcznikiem i angażując skazanych w ten proces. 
Proponujemy, byś przeznaczył od dwóch do czterech tygodni na każdą część, czyli poświęcił od 
dwóch do trzech miesięcy na czytanie i wykonywanie ćwiczeń lub czytanie z pominięciem 
ćwiczeń. Ze względu na to, że w wielu zakładach karnych przeprowadza się programy 
przygotowujące skazanych do wyjścia na wolność, proponujemy wdrożenie naszych narzędzi 
zanim więźniowie przystąpią do obowiązujących programów lub wdrażanie ich równocześnie 
z prowadzonymi dotychczas programami, jako narzędzia wspierające.   
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Ćwiczenie Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzie
ń 4 

Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 8 

 Zadania i obowiązki       
Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

4 godziny 
czytania i 
ćwiczeń 
opartych 
na refleksji  
 
Dodatkow
e 4 
godziny 
czytania 
sugerowa
nej 
literatury 
uzupełniaj
ącej 

       

Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

2 godziny 
sesji 
roboczej 
ze 
skazanymi 
(gra 1 i 2) 

2 godziny 
sesji 
roboczej ze 
skazanymi 
(gra 3 i 4) 

      

  Komunikacja i dialog w więzieniu    
Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

 6 godzin 
czytania i 
opartych 
na refleksji 
ćwiczeń 
nad 
komunikacj
ą, 
procesem i 
jego 
ograniczeni
ami  
 
Dodatkowe 
4 godziny 
czytania 
sugerowan
ej literatury 
uzupełniają
cej 

      

Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

  2 godziny 
sesji 
roboczej 
ze 
skazanymi 
(gra 1 i 2) 

     

Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

  6 godzin 
czytania i 
refleksji 
nad 
dialogiem 
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Dodatkow
e 2 
godziny 
czytania 
sugerowa
nej 
literatury 
uzupełniaj
ącej 

Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

   2 
godziny 
sesji 
robocze
j ze 
skazan
ymi na 
temat 
założen
ia grupy 
dialogu 

2 godziny 
sesji 
roboczej 
ze 
skazanymi 
na temat 
grupy 
dialogu i 
stworzenia 
bezpieczn
ej 
przestrzen
i do 
dyskusji 

   

     Dialog w procesie przygotowawczym 
do zwolnienia 

 

Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

    4 godziny 
czytania i 
refleksji 
nad 
zwolnienie
m  
 
Dodatkow
e 4 
godziny 
czytania 
sugerowa
nej 
literatury 
uzupełniaj
ącej 

   

Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

     4 godziny 
czytania i 
ćwiczeń 
opartych 
na refleksji 
 
Dodatkow
e 4 
godziny 
czytania 
sugerowa
nej 
literatury 
uzupełniaj
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ącej 
Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

     2 godziny 
sesji 
roboczej 
ze 
skazanymi 
poświęcon
ej grupie 
dialogu na 
temat 
zwolnienia 

2 godziny 
sesji 
roboczej ze 
skazanymi 
poświęconej 
grupie 
dialogu na 
temat 
wyzwań 
związanych 
ze 
zwolnieniem 

 

Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

      2 godziny 
sesji 
roboczej ze 
skazanymi 
poświęconej 
grupie 
dialogu na 
temat 
wspólnego 
tworzenia 
broszury . 

 

       Dialog dla rodziny 
Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 
do ….. 

      4 godziny 
czytania i 
refleksji nad 
zaangażowa
niem rodziny 
w proces 
zwolnienia  
 
Dodatkowe 4 
godziny 
czytania 
sugerowanej 
literatury 
uzupełniając
ej 

 

Praca 
grupowa ze 
skazanymi 
przygotowywa
nymi do 
zwolnienia 

      2 godziny 
sesji 
roboczej ze 
skazanymi 
przy użyciu 
gier 
sugerowanyc
h w tej części 

2 godziny 
sesji 
roboczej ze 
skazanymi 
poświęconej 
analizie 
koncepcji 
grupy 
dialogu i jej 
przygotowyw
aniu wraz z 
rodzinami 

Czytanie 
indywidualne 
 
Strony od …. 

       6 godzin 
czytania na 
temat 
„Survival 
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do ….. Sourcebook” 
i praca nad 
ostateczną 
wersją 
broszury 

  

  

1. Zadania i obowiązki w trakcie przygotowania do zwolnienia 
 
Jeśli czytasz to opracowanie, oznacza to, że jesteś w jakiś sposób zaangażowany w system 
więziennictwa. Wpływasz na życie skazanych o wiele bardziej niż to sobie wyobrażasz.  
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI:  
 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wpływasz na skazanych, z którymi masz kontakt na co dzień?  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Czy możesz wymienić 3 przesłania, jakie wyrażasz przez swe codzienne zachowanie, postawę 
i sposób komunikowania się?  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Wykonajmy razem ćwiczenie na wyobraźnię. W trakcie jego wykonywania uwzględnij oba 
założenia: 

a) Większość skazanych, z którymi mam kontakt zostanie zwolnionych z zakładu i powróci 
do życia w społeczności. 

b) Służba Więzienna pracująca ze skazanymi na co dzień (moi współpracownicy i ja) mają 
więcej możliwości od innych, by pozytywnie wpłynąć na pomyślność skazanych 
w dłuższej perspektywie.   

 
Teraz spróbuj wyobrazić sobie więzienie nie jako ośrodek wychowawczy, lecz edukacyjny. Czy 
jest to nietypowy pomysł?  
 
Pomyśl o tym: 
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Ludzie uczą się poprzez obserwację zachowań innych osób, które szanują; dlatego w ośrodku 
wychowawczym personel ma obowiązek zachowywać się zawsze w sposób budzący szacunek. 
 
Departament Więziennictwa Stanu Oregon (The Oregon Department of Correction) opracował 
politykę stanową zwaną Oregon Accountability Model (Model Odpowiedzialności Stanu 
Oregon), by zapewnić właściwe podstawy dla skazanych do pomyślnego życia po zwolnieniu. 
W modelu tym jednym z sześciu komponentów jest Interakcja między Personelem a Skazanymi. 
Interakcja ta jest postrzegana jako czynnik edukacyjny prezentujący zachowania prospołeczne 
jako modelowe, wzmacniający zachowania pozytywne i przekierowujący zachowania 
negatywne. Należy zauważyć, że model ten kierowany jest do wszystkich pracowników więzień, 
nie tylko wychowawców, pracowników społecznych i psychologów.  
 
Następujący cytat prezentuje, co sądzą oni o swoim modelu: „Drogą do sukcesu jest interakcja 
i komunikacja. Interakcja między Personelem a Skazanymi w trakcie wykonywania kary 
pozbawienia wolności daje możliwość oczyszczenia i ukształtowania zachowań prospołecznych, 
co ma na celu ugruntowanie trwałych zachowań, które przeniosą się na zachowania po wyjściu 
na wolność i powrocie do społeczności. Służba Więzienna zachęcana jest do promowania 
zachowań prospołecznych i pozytywnego wzmacniania ich, gdy występują w sposób naturalny. 
Te „momenty wychowawcze” u skazanego mogą często występować w ciągu dnia, ale mogą 
łatwo zostać przeoczone przez pracowników skupionych na obserwacji więźniów pod kątem 
zachowania bezpieczeństwa. Badania nad teorią Społecznego uczenia się jednoznacznie 
wykazują, że wzmocnienie pozytywne jest silniejszym narzędziem kształtowania zachowania niż 
wzmocnienie negatywne. Pozytywne wzmocnienie nie musi być skomplikowane ani 
czasochłonne. Może ono przyjąć prostą formę, jaką jest zauważenie, że skazany wykazał się 
inicjatywą przekraczającą jego obowiązki lub przyczynił się do zachowania porządku 
w zakładzie poprzez utrzymywanie czystości w celi czy uczestnictwo w zajęciach 
i programach”. 
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Powróćmy do naszych ćwiczeń na wyobraźnię, pomyśl o swoich codziennych czynnościach 
i spróbuj zidentyfikować „momenty wychowawcze”, które wystąpiły w trakcie tygodnia. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
Jaka była Twoja rola w momencie ich wystąpienia? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
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Jaka była rola skazanego? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
Uważamy, że celem ostatecznym nauki dialogu przez więźniów i personel jest pomoc skazanym, 
by w łagodny sposób przeszli przez okres zwolnienia, z łatwością powrócili do społeczności 
i pomyślnie powrócili na wolność.     
 
CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI:  
 
Zapoznaj się z dwoma poniższymi cytatami, które pomogą Ci zrozumieć proces przygotowania 
do zwolnienia. 
 
„Definiujemy powrót na wolność,  jako proces, w trakcie którego skazany opuszcza zakład karny 
i powraca do społeczności. Wszyscy więźniowie przechodzą przez ten proces bez względu na 
warunki ich zwolnienia lub formę nadzoru, jeśli w ogóle zostanie on przyznany. Zatem zarówno 
więźniowie zwalniani warunkowo oraz ci opuszczający zakład karny po odbyciu kary w pełnym 
wymiarze przechodzą przez ten proces. Korzyści z pomyślnego przebiegu tego procesu obejmują 
bezpieczeństwo publiczne i długoterminową reintegrację osadzonego. Korzyści dla 
bezpieczeństwa publicznego mierzone są za pomocą wskaźników zmniejszenia liczby 
przypadków recydywy. Pomyślna reintegracja z kolei obejmuje wzrost zaangażowania 
skazanego w funkcjonowanie instytucji społecznych, takich jak rodzina, lokalna społeczność, 
szkoła, instytucje religijne czy znalezienie zatrudnienia. Poprawa sytuacji w tych sferach 
przynosi korzyści zarówno finansowe, jak i społeczne”. – From Prison to Home. The Dimension 
and Consequences of Prisoner Reentry, The Urban Institute.  
 
„Reintegracja społeczna może być rozumiana jako wsparcie udzielane skazanym w trakcie 
procesu, jakim jest powrót na wolność. Jednakże szersza definicja obejmuje okres od momentu 
postawienia zarzutów do zwolnienia skazanego oraz wsparcie po zwolnieniu. Reintegracja 
społeczna w zakładzie karnym odnosi się do wspierania rozwoju moralnego i zawodowego 
oraz edukacji skazanego poprzez pracę oraz działalność edukacyjną, kulturową i rekreacyjną w 
zakładzie penitencjarnym. Wiąże się ze spełnianiem potrzeb skazanych za pomocą programów, 
do których mogą dołączyć skazani borykający się z różnymi problemami, takimi jak 
uzależnienie od substancji toksycznych, zaburzenia umysłowe i psychiczne, złość i agresja, które 
mogą prowadzić do zachowań przestępczych. Na reintegrację wpływają środowisko więzienne, 
stopień, w jakim personel angażuje się i współpracuje z poszczególnymi więźniami, środki 
podjęte w celu zachęcenia i promowania kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i społecznością, do 
której prawie wszyscy więźniowie pewnego dnia powrócą”. – Custodian and Non-Custodial 
Measures. Social Reintegration, United Nation Office on Crime.  
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf  
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/4_Social_Reintegration.pdf
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Co myślisz o takiej interpretacji procesu reintegracji? Czy pasuje ona do rzeczywistości, w jakiej 
się znajdujesz? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Jak brzmiałaby Twoja własna definicja procesu przygotowania skazanych do zwolnienia? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
  
Jaki jest Twój udział w tym złożonym procesie? Jakie są Twoje zadania i obowiązki? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
A skazani, z którymi pracujesz? Jakie są ich zadania i obowiązki w trakcie przygotowania do 
zwolnienia? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Jako profesjonaliści pracujący w zakładach karnych i ośrodkach detencyjnych, doskonale 
wiemy, jakie są nasze obowiązki i jaki wpływ na życie skazanych wywierają nasze działania. 
Bez względu na to, czy w zakresie naszych obowiązków leży bezpośrednie zaangażowanie 
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w przygotowanie skazanych do zwolnienia, wszyscy możemy się zgodzić, że jednym z naszych 
zadań jest pomoc osadzonym w przejściu przez ten proces. 
 
Wyzwaniem, jakie stoi przed Tobą jest praca ze skazanymi i uświadomienie im, jakie są ich 
zadania i obowiązki w trakcie przygotowania do zwolnienia. By tego dokonać, można po prostu 
z nimi rozmawiać lub udostępnić im te same materiały do przeczytania i przeanalizowania. 
Można również zagrać z nimi w gry strukturalne. Poniżej przedstawiamy cztery gry, których 
celem jest zainicjowanie procesu analizy swoich obowiązków w trakcie przygotowania do 
wyjścia na wolność. Są to gry grupowe, mające za zadanie wszcząć dyskusję. Można również 
wykorzystać je jako formularze do wypełnienia przez skazanych samodzielnie, a wyniki omówić 
w trakcie indywidualnych rozmów. Gry opracowano w ramach projektu BRIDGE. Projekt ten 
łączy ze sobą działalność mającą miejsce w trakcie pozbawienia wolności i po zwolnieniu. 
Zobacz: http://www.bridgeproject.eu/en.  
 

 PRAWA I OBOWIĄZKI (1) – PRAWDA CZY FAŁSZ 
Aby być dobrym obywatelem należy znać swoje prawa i obowiązki. Zaznacz Prawda lub Fałsz. 

Członek społeczeństwa... Prawda Fałsz 

1. Może posiadać psa. 
  

2. Może zakupić los na loterię jeśli ukończył 16 lat. 
  

3.  Może mieszkać za granicą. 
  

4. Ma prawo do 4 tygodni płatnego urlopu w ciągu roku. 
  

5. Może ubiegać się o rozwód po upłynięciu 6 miesięcy od zawarcia małżeństwa. 
  

6. Może prosić o zwrot pieniędzy jeśli zakupiony produkt okazał się wadliwy. 
  

7. Może otrzymywać takie samo wynagrodzenie co inna osoba za wykonywanie 
tej samej pracy. 

  

8. Może zaparkować swój samochód na rogu ulicy. 
  

9. Może słuchać głośno muzyki o godzinie 14:00. 
  

10. Może wprowadzić psa przewodnika do restauracji. 
  

11. Może prowadzić autobus jeśli ukończył 18 lat. 
  

12. Może kandydować w wyborach. 
  

 

http://www.bridgeproject.eu/en
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PRAWA I OBOWIĄZKI (2) – DRUGA STRONA MEDALU 
Spójrz na pierwsze dwa scenariusze, a następnie uzupełnij ostatni dotyczący Twoich praw i obowiązków. 

SCENARIUSZ 1 

 

Mam prawo prowadzić samochód. 

Ale mam obowiązek:  

• Prowadzić ostrożnie; 

• Posiadać prawo jazdy; 

• Posiadać ubezpieczenie; 

• Upewnić się, że nie stanowię zagrożenia dla innych. 

 

SCENARIUSZ 2 

Mam prawo pracować. 

Ale mam obowiązek: 

• Współpracować z osobą, która pomaga mi 
znaleźć pracę; 

• Być na bieżąco dzięki szkoleniom; 

• Przychodzić do pracy punktualnie; 

• Wykonywać dobrze swoją pracę. 

SCENARIUSZ 3 

Mam prawo ____________________________________________________________. 

Ale mam obowiązek: 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________; 

• _________________________________________________________________ 
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PRAWA I OBOWIĄZKI (3) – WOBEC SPOŁECZEŃSTWA I SAMEGO SIEBIE 
 
Ja w mojej społeczności: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

 
 
 
 
 
 Moje obowiązki wobec mojej społeczności to: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

Moje obowiązki wobec mojej rodziny i przyjaciół to: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

Moje obowiązki wobec siebie to: 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

  

Czym jest społeczność? 

Ja 

Moja 
rodzina 

Moi sąsiedzi 

Mój kraj 



       
Strona 21 - Projekt DIACEN – Podręcznik i Survival Sourcebook – WERSJA z 11 lutego 2018 

SZACUNEK DO INNYCH (4): 
Kogo szanujesz? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

W jaki sposób ta osoba wpłynęła na Ciebie? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
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2. Komunikacja i dialog w więzieniu 

CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI:  

Powrót na wolność i odniesienie sukcesu, jakim jest pozostanie na wolności i pomyślność 
w życiu wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Zmiany te wymagają umiejętności, których 
wielu skazanych mogło jeszcze nie nabyć. Umiejętności te są konieczne, by wywołać zmiany 
w swoim życiu.  

Obejmują one nowy sposób myślenia, lepszą organizację codziennego życia, eliminację 
ograniczających nawyków i naukę bardziej akceptowanego społecznie sposobu reagowania na 
ludzi, słowa i wydarzenia. Pozytywne zmiany przynoszą korzyść nie tylko dla skazanego, lecz 
również dla innych, w tym dla rodziny, przyjaciół, podatników i społeczeństwa. Zmiany te nie 
mogą być narzucone. To więzień musi chcieć je wprowadzić. Jednym ze sposobów, w jaki 
można się przyczynić do ich wprowadzenia jest dialog.  
  
„Komunikacja to proces dzielenia się poglądami, myślami i uczuciami z innymi ludźmi oraz 
zrozumienie tych poglądów, myśli i uczuć przez osoby, z którymi rozmawiamy. Komunikując 
się, rozmawiamy, słuchamy i obserwujemy. 
 
Sposób, w jaki się komunikujemy jest wyuczony. Jako dzieci uczymy się przez obserwowanie, 
jak komunikują się nasi rodzice i inni dorośli. Jako dorośli możemy uczyć się, jak poprawić 
sposób, w jaki się komunikujemy przez obserwowanie innych osób, które komunikują się 
skutecznie, naukę nowych umiejętności i ćwiczenie tych umiejętności”. – Community 
Partnerships for Adult Learning.  
 
Musimy być ostrożni. Na sesjach dialogowych, które nie są szczególnie nakierowujące, istnieje 
ryzyko, iż skazani będą próbować  analizować i racjonalizować swoją przeszłość, a przyszłość 
postrzegać w kategoriach nierzeczywistych. Kolejną kwestią do rozważenia dla wychowawców, 
pracowników społecznych, psychologów i innych są trudności, z jakimi borykają się skazani, 
którzy nie byli wychowywani w sposób przyzwoity, prawy i społecznie akceptowany. Ich udział 
w dyskusji może być pożyteczny jeśli facylitator ma na tyle wprawy, by sprawić, że skazani 
dostrzegać będą znaczenie codziennych doświadczeń bez względu na to, jak błahe one są. 
Kolejnym wyzwaniem, jakie czeka na facylitatorów jest stawienie czoła próbom 
zmonopolizowania dyskusji przez niektórych skazanych, którzy są bardziej asertywni, czasem 
agresywni i potrafią głośno wypowiadać swoje zdanie. Tacy więźniowie, mający zawsze rację, 
podczas gdy inni są w błędzie, najgorzej poddają się rehabilitacji. Zatem dialog jest narzędziem 
do spełnienia dwóch celów; pierwszy to pomoc skazanym w przystosowaniu się do życia 
w zakładzie i obrócenie tego okresu na swoją korzyść, zarówno w teraźniejszości, jak 
i w przyszłości; a drugi to przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu. Dialog jest 
dodatkiem, uzupełnieniem programów więziennych (takich jak doradztwo indywidualne), nie 
może ich zastąpić. 
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ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Co myślisz o tym opisie? Czy pasuje do Twojej koncepcji komunikacji? Czy zmieniłbyś coś lub 
dodał do niego? 
 
Jak brzmiałaby Twoja własna definicja komunikacji? 
Gdybyś miał umieścić ten opis w kontekście, tj. w społeczności więźniów, co uznałbyś za 
największe wyzwanie?   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Czy pamiętasz ćwiczenie na wyobraźnię z poprzedniej części? Jednym z pierwszy zdań było: 
„Służba Więzienna pracująca ze skazanymi na co dzień (moi współpracownicy i ja) mają więcej 
możliwości od innych, by pozytywnie wpłynąć na pomyślność skazanych w dłuższej 
perspektywie”. 
 
Czy przemyślałeś w jaki sposób wywierasz wpływ na skazanych? Przez to, co mówisz i robisz. 
Powinniśmy również dodać „przez to, jak to mówisz”.  
 
Wierzymy, że w komunikacji najistotniejsza jest osoba z którą rozmawiasz i to, jak 
komunikujesz się z tą osobą.   

Modele komunikacji w więzieniu nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów, ani dla 
zakładu, ani dla osadzonych. Środowisko to jest w dużej mierze zdominowane przez konflikt, 
który sprzyja fragmentacji i brakowi współdziałania między grupami takimi jak kierownictwo, 
osadzeni, funkcjonariusze, psychologowie, pracownicy społeczni, itp.  

„Dialog to forma autentycznej i otwartej komunikacji, która buduje zdrowe relacje, łącząc 
ponownie to, co zostało podzielone”  (PRISON DIALOGUE UK – 
http://www.prisondialogue.org/. Celem tego procesu jest zapewnienie skazanym możliwości 
bezpiecznej i otwartej analizy kwestii, które mają dla nich znaczenie. Uczą się oni również 
w sposób odpowiedzialny i rozważny akceptować opinie innych osadzonych, gdy nie są one 
zgodne z ich własnymi. Kolejnym pożądanym celem jest opracowanie sposobów, w jaki dzięki 
temu procesowi personel więzień może działać na korzyść osadzonych, usługodawców i samej 
instytucji. W kontekście sprawiedliwości naprawczej również byli więźniowie, ofiary 
przestępstw i wszyscy pozostali mogą działać na rzecz humanizacji i integracji społeczeństwa. 
Wprowadzenie dialogu do więzień może przyczynić się do zmiany kultury tej instytucji. 

  

http://www.prisondialogue.org/
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ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
  
Wyobraź sobie jedną codzienną interakcję ze skazanym. Wyobraź sobie siebie w trakcie 
rozmowy i zastanów się. 
 
Jaki jest ton Twojego głosu?? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Jaka jest postawa Twojego ciała?   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Co robisz ze swoimi rękami, ze swoim ciałem?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………  
W jaki sposób upewniasz się, że zostałeś zrozumiany? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Teraz przypisz wszystkie cechy sposobu, w jaki komunikujesz się osobie, którą szanujesz: 
nauczycielowi, rodzicowi, współpracownikowi, przełożonemu.  
 
Jak czułbyś się, gdyby osoba ta zachowywała się, jak Ty?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Czy zmieniłbyś coś w sposobie, w jaki się komunikujesz? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………… 
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Ważne jest, aby pamiętać, że ludzie, w naszym przypadku, więźniowie, są zasadniczo skłonni do 
mówienia, zadawania pytań, komentowania i angażowania się w rozmowę, kłótnie i opowiadania 
historii dotyczących przeszłych doświadczeń. Jest to coś, co robili odkąd byli dziećmi. Ponadto, 
większość ludzi (więźniów) jest ciekawska. Ciekawość napędza proces nauki. Zwykle filozofia, 
kultura i rutyna w więzieniu raczej nie zachęcają do rozwoju dociekliwości, nauki i dojrzałości. 
Jeśli jednak poprzez dialog więźniowie uruchomią swoją ciekawość i dociekliwość, umiejętności 
te zostaną udoskonalone, nadal będą się rozwijać i przyczynią się do ich osobistego rozwoju. 
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Komunikacja to złożony proces, na który składa się wiele elementów i etapów, które ciągle się 
zmieniają. 
 

 
Powyższy rysunek można opisać następująco: 

- Nadawca (ang. sender) to osoba, która nadaje komunikat. 
- Komunikat (ang. message) jest tym, co przekazujemy za pomocą mowy, pisma i symboli. 
- Odbiorca (ang. receiver) to osoba, która odbiera komunikat i musi go rozszyfrować, 

zrozumieć lub przełożyć na coś, co ma dla niej znaczenie.. 
- Sprzężenie zwrotne (ang. feedback) to reakcja odbiorcy. Może być ono werbalne lub 

niewerbalne. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu nadawca wie, czy jego komunikat został 
zrozumiany. 

 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Kto wysyła najwięcej komunikatów w ciągu zwykłego dnia pracy? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
W jaki sposób wysyłane są te komunikaty? Słownie, pisemnie? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Jeśli to Ty jesteś odbiorcą komunikatu, w jaki sposób sprawdzasz, czy dobrze go zrozumiałeś? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
A jeśli jesteś nadawcą, w jaki sposób sprawdzasz, czy Twój komunikat został zrozumiany 
prawidłowo? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Kto według Ciebie jest odpowiedzialny za zrozumienie komunikatu? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
I co się stanie jeśli nie zostanie on zrozumiany? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Jeśli komunikat lub informacja nie została dokładnie odebrana, ma miejsce komunikacja 
częściowa lub jej brak. Sytuacja taka może prowadzić do chaosu, niezrozumienia i kłótni.  
 
Uważamy, że jest to jedna z najgroźniejszych sytuacji, do których może dojść między Tobą 
a skazanym. 
 
A co gorsza, istnieją dwa inne problemy, które mogą nadwyrężyć proces komunikacji i musimy 
sobie z nimi radzić: 
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a) Pierwszy z nich może mieć miejsce w każdym środowisku, niekoniecznie związanym z 
wymiarem sprawiedliwości: bariery w komunikacji 

b) Drugi związany jest z bezpośrednią pracą z osadzonymi: trudności w komunikacji, 
których doświadczają niektórzy/większość więźniów. 

 
Czy pamiętasz rysunek obrazujący proces komunikacji?  
 
Przedstawiał on dwóch „aktorów” zaangażowanych w komunikację (oznaczonych okręgami) i 
otaczający cały proces duży prostokąt, zwany „kontekstem”. 
 

a) Mówiąc o barierach komunikacyjnych, bierzemy pod uwagę bariery, które pojawiają się 
w nas jako osobach zaangażowanych w proces komunikacji i bariery, które pojawiają się 
poza nami, spowodowane przez kontekst lub środowisko, w którym się komunikujemy. 

 
Możemy wymienić następujące bariery wewnętrzne: 
- Słaba umiejętność słuchania 
- Złe nastawienie wobec nadawcy lub informacji 
- Brak zainteresowania komunikatem 
- Zmęczenie 
- Strach 
- Brak zaufania 
- Przeszłe doświadczenia 
- Problemy w domu 
- Brak wspólnych doświadczeń 
- Negatywne emocje, które mogą wywoływać negatywne myśli  
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
Czy możesz dodać coś do listy barier wewnętrznych, które utrudniają komunikację między Tobą 
a skazanymi?? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Na liście barier zewnętrznych mogą znaleźć się następujące elementy: 
- Hałas 
- Rzeczy odciągające uwagę 
- Słabe połączenie telefoniczne 
- Pora dnia, np. niektóre osoby funkcjonują lepiej o wczesnych godzinach 
- Używanie żargonu przez nadawcę 
- Otoczenie 
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
Jakie bariery zewnętrzne mogą najczęściej wystąpić w środowisku karnym? 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

b) Co oznacza wyrażenie „posiadać trudności w komunikacji”? 
 

CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: 
„Posiadanie trudności w komunikacji może oznaczać nieumiejętność wyrażenia samego siebie 
lub brak zrozumienia przekazywanych informacji. 
Wszyscy doświadczamy takich trudności w obcym kraju, gdy nie znamy języka, którym się 
w nim posługuje, ale spróbujmy sobie wyobrazić, gdy ciągle: 

- Nie możesz powiedzieć komuś o czymś ważnym. 
- Nie możesz dobrać słów potrzebnych, by coś wyrazić. 
- Mieszają Ci się słowa. 
- Zdania plątają Ci się lub nie możesz się wysłowić, a ktoś wtrąca się i mówi za Ciebie. 
- Ludzie nie rozumieją tego, co mówisz. 
- Ludzie ignorują to, co starasz się powiedzieć, przez co czujesz się zażenowany i wycofujesz 
się. 
- Nie rozumiesz tego, co inni mówią do Ciebie. 
- Nie możesz dołączyć do rozmowy. 
- Nie jesteś w stanie czegoś przeczytać. 
- Nie jesteś w stanie spisać swoich myśli”. 
 

"Niektórzy przestępcy, posiadający problemy z komunikacją, mogą mieć trudności 
z wyrażaniem siebie poprzez mowę, pismo i komunikację niewerbalną, a także mogą mieć 
trudności w zrozumieniu innych osób. Mogą również mieć trudności ze zrozumieniem 
i zapamiętywaniem informacji. Niektórzy przestępcy mogą mieć problemy z mówieniem 
i rozumieniem. Inni mogą mieć problemy z używaniem języka do przekazywania informacji.  
Badania wykazały, że dzieci, nastolatki i dorośli, którzy wykazują trudne lub antyspołeczne 
zachowania częściej mają trudności językowe i komunikacyjne. Nie wiemy, czy jedno wywołuje 
drugie, ale wielu przestępców wykazuje nierozpoznane trudności językowe i komunikacyjne”. 
Crossing the Communication Divide; A toolkit for prison and probation staff working with 
offenders who experience communication difficulties, National Offender Management Service 
UK   
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
Więźniowie mogą wykazywać następujące trudności komunikacyjne: 
 
- Problemy z mową i językiem: problemy z nadawaniem lub odbieraniem komunikatu. 

 
- Trudności w uczeniu lub upośledzenia, takie jak: dysleksja, dyspraksja, zaburzenia 

koncentracji uwagi, autyzm, zespół Aspergera, itp. 
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- Trudności w pisaniu i czytaniu: ograniczona umiejętność czytania i pisania lub jej brak. 
 

- Problemy w komunikowaniu się w języku danego wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych. 

 
- Zaburzenia sensoryczne: głuchota, ślepota lub częściowa utrata wzroku. 

 

Powyższe kwestie należy rozważyć planując rozmowę ze skazanymi. By zdobyć dokładne 
informacje na temat skazanego i jego trudności, należy współpracować z psychologami, 
psychoterapeutami, logopedami, wychowawcami, pracownikami społecznymi, itp. Specjaliści ci 
udzielą wskazówek dotyczących tego, jak radzić sobie z takimi przypadkami. 
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
Jakie trudności komunikacyjne napotkałeś podczas interakcji z więźniami? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
W jaki sposób te trudności zmieniły sposób, w jaki się komunikowałeś? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Kilka wskazówek i porad związanych z trudnościami komunikacyjnymi znajduje się w 
Załączniku 1. 

NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Do tej pory rozmawialiśmy o komunikacji, o tym, czym ona jest, jakie są wyzwania i szczególne 
cechy komunikowania się w więzieniu. Chcemy zrobić krok naprzód i przejść do koncepcji 
dialogu.  

Umiejętności niezbędne do prowadzenia udanego dialogu  
 
Umiejętność prowadzenia dialogu nie jest czymś, z czym się rodzimy. Nie uczymy się jej 
w szkole, ponieważ nauczyciele są zwykle przeciążeni wymaganiami programowymi 
i egzaminami. Musimy odkryć, jakie umiejętności posiadamy, a także budować i rozwijać 
obszary, w których wciąż mamy braki lub które są słabo rozwinięte. Dzięki ćwiczeniom 
zdobędziemy te umiejętności, przeniesiemy je na wyższy poziom, a następnie będziemy w stanie 
skutecznie zaangażować się w rozmowy z więźniami, wręcz pogrążyć się w nich. Umiejętności 
dialogowe wykorzystywane są w wielu sytuacjach z udziałem ludzi i mogą być przenoszone z 
jednego kontekstu do drugiego, z przesunięciem nacisku tam, gdzie jest to konieczne. Strona: 
http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html poświęcona 

http://kutenk2000.blogspot.com/2010/11/5-advanced-dialogic-skills-to-engage.html
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jest biznesowi i marketingowi. Jednak kontekst edukacyjny, który oferuje, ma zastosowanie 
w sytuacjach, które są dalekie od biznesu i handlu. 
Pięć umiejętności promowanych w tym obszarze to: 

1. Uczestnictwo 
2. Mówienie 
3. Otwieranie się 
4. Poddawanie próbie 
5. Analizowanie  

 
Umiejętności te mogą nie być łatwe do wyćwiczenia, ale musimy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy ze względu na więźniów i nasz zawód. Najlepiej je badać i obserwować u innych osób 
zaangażowanych w konwersację, a następnie ćwiczyć w rzeczywistym kontekście. Może minąć 
trochę czasu, zanim umiejętności staną się automatycznie częścią sposobu, w jaki pracujemy. Jak 
mówi powiedzenie, ćwiczenie czyni mistrza. Umiejętności te będą cennym dodatkiem do 
narzędzi zawartych w naszym podręczniku. 
A na początek, uczestnictwo.   

 
Uczestnictwo 
 
W tym kontekście oznacza ono, że powinniśmy doświadczać i rozumieć sytuację bez narzucania 
naszej interpretacji, nawet jeśli jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Empatia w stosunku do 
tego, co odmienne oraz otwartość na akceptowanie innych bezwarunkowo to ważne postawy. 
Okazuj zainteresowanie i ciekawość tego, co mówią inni; staraj się zachęcać innych do 
zadawania pytań i komentowania. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy wrażliwi w taki czy inny 
sposób. Kiedy Ty lub inni zajmują stanowisko w sprawie, ważne jest, by uznać tę postawę za 
zmienną jeśli zmieni się sytuacja lub okaże się, że jest ona błędna. Bez względu na to, jak bardzo 
się staramy, nigdy nie możemy twierdzić, że „wiemy wszystko”. W trakcie każdej sesji i po jej 
zakończeniu zadajmy sobie pytanie, czego się nauczyliśmy? 

Mówienie 

 
Mówienie pełni różne funkcji i przynosi wiele rezultatów. Nas interesują pozytywne 
konsekwencje mówienia. Mówiąc, wyjaśniamy pewne kwestie i nieporozumienia, wywołujemy 
akceptację i empatię wobec innych, poszerzamy wiedzę, wspieramy proces nauki, zbliżamy do 
siebie ludzi, prowokujemy refleksję i introspekcję, rozładowujemy napięcie i stłumione uczucia, 
zmniejszamy nieśmiałość i lęk przed wyrażaniem siebie, itd. Zarówno facylitator, jak 
i więźniowie, świadomie lub nie, oceniają innych przez pryzmat tego, co mówią i w jaki sposób. 
Sesje dialogowe są spotkaniami nieformalnymi, dlatego facylitator powinien dbać o spokojną 
i uporządkowaną wymianę zdań między członkami grupy. Gdy mówi jedna osoba, pozostałe 
słuchają, a słuchanie postrzegane jest jako umiejętność. Jednym ze sposobów, w jaki można 
pomóc słuchaczom zrozumieć to, co słyszą, jest stymulowanie wyobraźni fizycznie (obrazy, 
filmy, itp.) lub za pomocą opisów (wypowiedzi).  
Ważne jest, by każdy nauczył się rozróżniać fakty (to, co zobaczyliśmy, poczuliśmy lub 
zbadaliśmy) od założeń opartych na intuicji. Oba są ważne, lecz pomylenie ich może być 
szkodliwe. 
Czy na koniec sesji istnieją uczucia, wątpliwości i pragnienia, które wydają się dzielić grupę? 
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Otwieranie się 
 

Ukrywanie się, zatajanie i cenzurowanie utrudnia osiągnięcie pożądanego pozytywnego efektu za 
pomocą dialogu. Zachęcaj więźniów do tego, by dzielili się tym, co ich martwi, zadowala i czego 
się boją. Dialog oznacza wyrażanie własnych myśli i opinii, a nie powtarzanie za innymi. 
Opisywanie osobistych doświadczeń w sposób jak najbardziej szczegółowy sprzyja zrozumieniu 
między wypowiadającym się a słuchaczami. Większość z nas odczuwa ulgę i wprowadza lepszą 
atmosferę, kiedy otwarcie mówi o swoich uczuciach i myślach. Inni mają okazję, by lepiej nas 
poznać. Dadzą nam natomiast więcej „przestrzeni”, gdy nie będziemy w odpowiednim nastroju. 
 
Poddawanie próbie 
 
W tym kontekście, poddawanie próbie oznacza refleksję nad własnymi przekonaniami, 
postrzeganiem siebie, rolami (w różnych kontekstach), osobistą historią, w tym przeszłymi 
działaniami, sposobem myślenia i zachowaniem w różnych okolicznościach. Ważne jest, by 
zrozumieć skąd się wywodzimy. Pomoże nam to lepiej zrozumieć obecną sytuację. Ćwiczenie to 
pomoże nam zdecydować, jaką przyszłość chcielibyśmy mieć. 
By wdrożyć koncepcję ponownej oceny założeń, które więźniowie mogą mieć od dawna, 
facylitator musi ocenić, jak daleko posunęłyby się postępy grupy w zakresie wyrażania siebie, 
słuchania i rozumienia. Czy widzimy jakiekolwiek oznaki tego, że skazani porównują swoje 
poglądy i założenia z innymi? 
 
Analizowanie 
 
W tym kontekście analizowanie musi być przeprowadzane bez oceniania innych. Opinie danej 
osoby mają takie samo znaczenie, co Twoje i innych osób. Jednak podczas sesji dialogowej 
można próbować przedstawić, w jaki sposób uzyskałeś informacje, przyczyny swoich działań 
i wypowiedzi, założenia, źródło informacji/wiedzy, która prowadzi do wniosków oraz 
konsekwencje działań lub planów. Czy możliwe jest, że istnieje inny sposób postrzegania, 
rozumienia i interpretacji czyichś działań, wypowiedzi i postaw? 
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 

W więzieniach przebywają osoby narażone na izolację i podziały. Wyjście na wolność to 
nagła sytuacja, do której skazani nie są przygotowani i która może jedynie prowadzić do jeszcze 
większej izolacji i podziałów spowodowanych odrzuceniem i brakiem akceptacji społecznej. 
Poprzez przygotowanie skazanych do zwolnienia, doradztwo i szkolenia skazanych 
w atmosferze sprzyjającej dialogowi chcemy zatrzymać to błędne koło, które prowadzi jedynie 
do ponownego popełniania przestępstw i recydywy. 

Czy skazani, z którymi pracujesz postrzegają siebie, jako odizolowanych od reszty świata? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 

Zastosowanie dialogu Bohma: 

Dialog wg Bohma prowadzony jest w grupie dwudziestu do czterdziestu osób siedzących 
w okręgu, uczestniczących w regularnych, kilkugodzinnych spotkaniach lub kilkudniowych 
warsztatach. Sesje te prowadzone są bez konkretnego celu i planu. Jedynym ich zadaniem jest 
przepływ myśli i zgłębianie procesu kolektywnego myślenia. Ćwiczenie to pozwala uczestnikom 
grupy na sprawdzenie swoich uprzedzeń, a także na poznanie, czym jest przepływ myśli. 
Zamysłem Bohma co do sugerowanej minimalnej liczby uczestników było odtworzenie 
dynamiki społecznej/kulturowej (a nie dynamiki, jaka panuje w rodzinie). Ta forma dialogu ma 
na celu uświadomienie, dlaczego komunikacja w sferze werbalnej jest o wiele trudniejsza 
i bardziej konfliktogenna niż we wszystkich innych obszarach działań i dążeń ludzi. 

Uczestnicy bohmowskiej sesji dialogowej „zawieszają” swoje wierzenia, opinie, odruchy i osądy 
podczas rozmowy, aby zaobserwować proces przepływu myśli w grupie i jakie mogą być jego 
skutki. Zgodnie z Dialogue a Proposal [Bohm, Factor, Garret] dostępnym na stronie: 
(http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) tego rodzaju dialogu nie należy 
mylić z dyskusją lub debatą, z których oba, jak mówi Bohm, polegają raczej na dążeniu do celu 
lub podjęcia decyzji niż po prostu odkrywaniu i uczeniu się. Spotkanie bez planu lub ustalonego 
celu odbywa się w celu stworzenia „wolnej przestrzeni” na coś nowego. Jak mówi David Bohm:  
„(...) może się okazać, że taka forma swobodnej wymiany idei i informacji ma fundamentalne 
znaczenie dla transformacji kultury i uwolnienia jej od niszczycielskiej dezinformacji, aby 
twórczość mogła zostać wyzwolona”.  

Pierwotna metoda została zaadaptowana i udoskonalona. Przekształcono ją w zestaw zasad, 
które ujęliśmy w naszym podręczniku, byś mógł je wykorzystać w pracy ze skazanymi. Zasady 
„Dialogu Bohma” to:  

1. W trakcie rozmowy nie zostają podjęte żadne decyzje na poziomie grupy. „(...) W grupie 
dialogowej nie będziemy decydować, co zrobić. Jest to kluczowa kwestia. W przeciwnym razie 
nie będziemy działać swobodnie. Musimy mieć pustą przestrzeń, w której nie jesteśmy 
zobowiązani do niczego, ani do wyciągania wniosków, ani do mówienia czy milczenia. 
Przestrzeń taka jest otwarta i wolna”. (Bohm, „On Dialogue”, str.18-19) 

2. Każda osoba zgadza się wstrzymać się od osądzania w trakcie rozmowy. 
(W szczególności, jeśli dana osoba słyszy pomysł, który jej się nie podoba, nie atakuje tego 
pomysłu.) „(...) członkowie każdej grupy wnoszą do niej pewne założenia, a w trakcie spotkań 
tej grupy, założenia te wyjdą na jaw. Należy jednak zawiesić te założenia, nie mówić o nich na 
głos i nie tłumić ich. Nie należy oceniać, czy są prawidłowe, czy też nie, ani wierzyć w nie, czy 
też nie wierzyć”. (Bohm, „On Dialogue”, str. 22.) 

3. Zawieszając osądy, każda osoba automatycznie staje się w miarę swoich możliwości 
uczciwa i szczera. (W szczególności, jeśli dana osoba ma „dobry pomysł”, podzieli się nim, a w 
przeciwnym razie mogłaby zataić go przed grupą z obawy, że pomysł ten jest zbyt 
kontrowersyjny.) 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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4. Osoby biorące udział w rozmowie starają się wykorzystywać pomysły innych 
uczestników. (Grupa często wymyśla pomysły, które znacznie wykraczają poza to, co każda 
z osób uważała za możliwe przed rozpoczęciem rozmowy). 

Zwykle celem różnych adaptacji „dialogu Bohma” jest lepsze zrozumienie grupy przez 
jej członków. Innymi słowy, dialog Bohma jest używany do informowania wszystkich 
uczestników o bieżącym stanie grupy, w której się znajdują.  

Stworzenie grupy, w której uczestnicy rozumieją, jak wygląda sytuacja przed 
zwolnieniem z więzienia oraz jakie są obawy i wyzwania związane ze zwolnieniem to cel, do 
którego chcemy doprowadzić Ciebie i skazanych, z którymi pracujesz za pomocą niniejszego 
podręcznika. 
 
 ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 

Co uważasz o stworzeniu w więzieniu wraz ze skazanymi swobodnej przestrzeni?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Czy uważasz, że więźniowie będą gotowi i otwarci na wzajemne słuchanie pomysłów bez 
kłótni? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Czy uważasz, że tego typu grupa dialogowa pomoże skazanym w przygotowaniu do zwolnienia? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Czytając mogło nasunąć Ci się pytanie: „Po co stosować dialog w więzieniu? Czy jest to metoda 
dla nas? Mamy nasze ćwiczenia, narzędzia, które dajemy skazanym i to nam wystarcza”. 
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Chcielibyśmy przedstawić dwie możliwe odpowiedzi na pytanie, dlaczego stosowanie dialogu 
jako narzędzia do przygotowywania więźniów do zwolnienia jest opłacalne. Przeanalizuj je, 
a potem podejmij decyzję. 
 

1) Wypracowane dotychczas odpowiedzi i rozwiązania stają się problematyczne 
w dzisiejszym obszarze społecznym. Dlaczego? Ponieważ świat jest coraz bardziej 
złożony, a odpowiedzi mają coraz krótszą trwałość. 
CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: Adam Kahane w swojej książce „Solving Tough 
Problems” (2004) wskazuje, że trudne problemy charakteryzują się trzema rodzajami 
złożoności.  
a) Dynamiczna złożoność oznacza, że przyczyna i skutek są odległe w czasie 

i przestrzeni. Aby rozwiązać problem dynamicznej złożoności, potrzeba 
systemowego podejścia do problemu i jego rozwiązania.  

b) Społeczna złożoność oznacza, że istnieje wiele różnych, zazwyczaj sprzecznych, 
punktów widzenia i założeń dotyczących problemu, a problem nie jest własnością 
pojedynczego podmiotu. Wymaga to podejścia partycypacyjnego.  

c) Na koniec, złożoność generatywna oznacza, że stare rozwiązania przestały działać, 
a problem ciągle się zmienia i jest nieprzewidywalny, co wymaga kreatywnego 
podejścia. 
 

2) Narzucone z zewnątrz odpowiedzi nie są zbytnio cenione; napotykają opór i często 
zawodzą. Wydaje się, że wolimy tworzyć własne rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ 
możemy opracować rozwiązanie dla naszych konkretnych potrzeb i uważamy, że jest ono 
nasze, jesteśmy jego właścicielami.  
 
CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: „Istoty ludzkie mają żywy, głęboki pęd do 
wolności i samostanowienia, a w odpowiednich warunkach są zwykle bardziej zaradne 
w znajdywaniu własnych odpowiedzi niż można by przypuszczać. Kupują i stają się 
właścicielami rozwiązań, które po części stworzyli. Sukces wdrażania interwencji 
w kwestiach społecznych często zależy bardziej od własności i motywacji 
zaangażowanych osób niż od pomysłowości”. – Mapping Dialogue, a Research Project 
Profiling Dialogue Tools.   
 

ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
Czy potrafisz wyobrazić, że wraz ze skazanymi współpracujesz nad stworzeniem własnych 
narzędzi przygotowujących do zwolnienia? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Czy uważasz, że rozwiązaniem mógłby być dialog? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Aby zapoznać się z ciekawym studium przypadku dotyczącym wdrażania dialogu w zakładach 
karnych, zapoznaj się z Załącznikiem 1. 

CZY CHCIAŁBYŚ SPRÓBOWAĆ SESJI DIALOGOWEJ? 

Jak zacząć? Przede wszystkim należy pamiętać, że kluczowym słowem jest ZAWIESZENIE 
myśli, impulsów, osądów, itp. Jest to sedno dialogu. Jest to jeden z jego najważniejszych 
nowych aspektów. Ale nie jest to łatwe.  

„Zawieszenie myśli, impulsu, osądu, itp., wymaga poświęcenia szczególnej uwagi całemu 
procesowi, który rozważamy – zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Na pierwszy rzut oka 
wygląda to na żmudną pracę. Jednak będąc wytrwałym, umiejętność ta rozwija się i wymaga 
coraz to mniej wysiłku”. Dialogue a Proposal [Bohm, Factor, Garret] (dostępne na stronie: 
http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html) 

WYZWANIE DLA CIEBIE: Zastanów się, jakich osądów i myśli nie będziesz ujawniał na sesji 
dialogowej w więzieniu. Czy możesz je wymienić? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Jaki jest kolejny krok? Zbierz grupę. Sukces grupy dialogowej zależy od jej członków 
i LICZEBNOŚCI. Idealna grupa składa się z około 20 osób. Pamiętaj o tym, że niektórzy są 
bardziej rozmowni, inni mniej. Zauważ, że słuchanie w grupie dialogowej jest równie ważne, co 
komunikowanie się. 

WYZWANIE DLA CIEBIE: Kogo zaprosiłbyś do grupy dialogowej w więzieniu? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Czy zaprosiłbyś osoby spoza zakładu karnego? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Gdy zbierzesz grupę, zastanów się nad ramami czasowymi sesji. Jak długo będzie ona trwała? 
Według ekspertów wystarczająca jest sesja trwająca około dwóch godziny. Dialog nie 
rozpocznie się od razu. Zwykle potrzeba więcej niż jednej sesji, by członkowie grupy oswoili się 

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html
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z procesem i zaangażowali. Radzimy byś ustalił na początku sesji czas jej trwania i wyznaczył 
jedną osobę do pilnowania czasu.  

WYZWANIE DLA CIEBIE: Gdybyś był organizatorem sesji dialogowych dla osadzonych 
oczekujących na zwolnienie, jaki byłby ich program? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

W dialogu nie ma miejsca na HIERARCHIĘ. Dialog prowadzony jest między równymi. Stanowi 
to nie lada wyzwanie w zakładzie karnym. W grupie dialogowej będziesz potrzebował wsparcia 
jednego lub dwóch zaznajomionych z metodologią facylitatorów. Ich zadaniem będzie 
udzielanie wskazówek grupie i angażowanie wszystkich członków grupy do uczestniczenia 
w dialogu.  

WYZWANIE DLA CIEBIE: Gdybyś był organizatorem grupy dialogowej w więzieniu, kogo 
wybrałbyś, poza sobą samym, jako facylitatora? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

A teraz przejdźmy do TEMATU:  

WYZWANIE DLA CIEBIE: Jakie tematy wybrałbyś na początek sesji dialogowej? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Czy uważasz, że przygotowanie do zwolnienia jest odpowiednim tematem, czy wybrałbyś inny? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Dialog to potężne narzędzie. Zachęcamy do wypróbowania. Poproś jednak najpierw o pomoc osoby 
doświadczone w prowadzeniu sesji dialogowych. Zachęcamy do zapoznania się z: 

- Listą partnerów projektu CLAP z Twojego kraju na stronie www.clap-project.eu 
- Listą ekspertów i facylitatorów na stronie www.dialogue-facilitators.eu    

http://www.clap-project.eu/
http://www.dialogue-facilitators.eu/
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ZAŁĄCZNIK 1 

FRAGMENTY Z “Crossing the Communication Divide – A toolkit for prison and 
probation staff working with offenders who experience communication difficulties” 
 
Praktyczne wskazówki i techniki wspomagające skuteczną komunikację ze skazanymi 
mającymi trudności w uczeniu się i upośledzenia umysłowe: 

• Na początku każdego zdania nazywaj rozmówcę po imieniu. 
• Wyjaśnij rozmówcy, dlaczego znalazł się on w tej nowej sytuacji, czego może się 

spodziewać i kiedy się to wydarzy. Niech informacje te będą proste, konkretne 
i bezpośrednie. 

• Objaśnij każdą część procesu w trakcie jej trwania, a nie wszystkie na raz na początku. 
• Unikaj żargonu – używaj prostego, zrozumiałego słownictwa. 
• Nie popędzaj dyskusji, próbuj akceptować wszystkie odpowiedzi i rozmawiaj 

o wszystkich obawach, jakie ma Twój rozmówca. 
• Korzystaj z pomocy wizualnych, np. zdjęć, kalendarza. 
• Używaj konkretnych wyrażeń zamiast abstrakcyjnych, np. „w porze śniadaniowej” 

zamiast „wcześnie”. 
• Dziel informacje na mniejsze części i daj rozmówcy czas na ich zrozumienie. 
• Przygotuj rozmówcę do każdego etapu komunikacji, np. „Dawidzie, teraz zadam Ci kilka 

pytań” lub „Dawidzie, wytłumaczę Ci teraz, co będziemy robić”.  
• Bądź cierpliwy i pozwól rozmówcy na analizę informacji. 
• Unikaj podwójnych przeczeń i nieprecyzyjnych pytań, np. „Nie byłeś w sklepie, 

prawda?”. 
• Uważaj na powtarzanie pytań, ponieważ w ten sposób możesz wywrzeć wrażenie, że 

odpowiedź udzielona za pierwszym razem nie była właściwa. 
• Jeśli uzyskasz sprzeczne informacje, nie zakładaj, że rozmówca Tobą manipuluje, może 

oznaczać to, że czegoś nie zrozumiał lub nie pamięta. 

Zadawanie pytań i rozmawianie z osobami autystycznymi  
• Bądź przygotowany na przeprowadzenie kilku sesji celem zbliżenia się do rozmówcy. 
• Rozmawiaj z rodzicami, opiekunami lub osobami zajmującymi się zawodowo osobami 

autystycznymi. 
• Zasięgnij opinii psychologa lub pracownika społecznego, który specjalizuje się 

w autyzmie 
• Dowiedz się, czy rozmówca ma jakieś preferowane procedury, które mogą Ci pomóc, np. 

informowanie o liczbie pytań, które zamierzasz zadać lub odliczanie pytań. 
• Staraj się, by rozmowa była możliwie krótka. 
• Wyjaśnij, jak długa będzie rozmowa i co po niej nastąpi. 
• Zadbaj o to, by otoczenie było możliwie najspokojniejsze. 
• Rozpocznij od nazwania rozmówcy po imieniu, by wiedział, że mówisz do niego. 
• Mów spokojnie i używaj prostego języka. 
• Używaj konkretnego i bezpośredniego słownictwa. 
• Unikaj stosowania ironii lub sarkazmu. 
• Ogranicz do minimum gestykulację. 
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• Używaj wskazówek, aby przygotować rozmówcę do następnego pytania lub 
bezpośrednio poinformuj go, że przechodzisz do następnego pytania. 

• Bądź cierpliwy i daj rozmówcy czas na odpowiedź. 
• Unikaj nieprecyzyjnych pytań, np. „Opowiedz mi, co wczoraj widziałeś”. Lepiej 

powiedzieć: „Powiedz mi, jakie wydarzenie widziałeś wczoraj w centrum handlowym 
o około 10:00”. 

• Dowiedz się, czy dla Twojego rozmówcy pomocne będą słowa klucze lub pomoce 
wizualne. 
 

Jak pomóc skazanym z trudnościami w pisaniu i czytaniu zaangażować się w program 
pracy grupowej lub indywidualnej. 
 
Udzielanie informacji  

• Bądź zrozumiały. 
• Podkreśl lub powtórz główne punkty. 
• Używaj codziennego języka. 
• W trakcie sesji często sprawdzaj, czy zostałeś zrozumiany. W otoczeniu grupy, ludzie 

często wstydzą się prosić o pomoc. 
• Dawaj jedno poleceni na raz. 
• Udzielaj informacji w małych porcjach. 
• Wprowadzaj słowa i wyrażenia klucze na kartach ilustracyjnych – w trakcie sesji można 

często pokazywać je dla przypomnienia. 
• W miarę możliwości korzystaj z obrazków. 
• Nie zakładaj, że rozmówca już o czymś wie. Na przykład, niektórzy mogli nie napotkać 

słowa „program” w kontekście programów dla skazanych, gdzie słowo „program” 
oznacza „kurs”. 

 
Pisanie 

• Zastanów się nad tym, czy zadania pisemne są praktyczne lub konieczne. 
• Materiały i karty informacyjne powinne być proste i zrozumiałe. 
• Unikaj pisania ręcznie – osobom mającym trudności w pisaniu i czytaniu często trudniej 

jest czytać pismo ręczne. 
• Nie używaj liter drukowanych, ponieważ w czytaniu pomaga kształt słowa. 
• Używaj prostej czcionki, np. Arial, o kroju bezszeryfowym. 
• Korzystaj z prostych i zrozumiałych tablic typu flipchart. 
• Unikaj używania słów trzysylabowych lub dłuższych, ponieważ trudniej je odkodować. 
• Zachęcaj skazanych, by w trakcie notowania nie zwracali uwagi na pisownię. 

 
Czytanie 

• Nie proś o czytanie na głos. 
• Ogranicz do minimum stosowanie specjalistycznego słownictwa. 
• Przygotuj notatki i materiały informacyjne na różnych poziomach dostosowanych do 

potrzeb skazanych. 
• Unikaj stosowania akronimów – w miarę możliwości korzystaj z symboli. 
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Zarządzanie ćwiczeniami w grupie  

• Daj uczestnikom czas na dyskusję w parach przed dyskusją grupową, aby ci, którzy mają 
umiejętności mówienia i słuchania poniżej poziomu 2, mogli poćwiczyć. 

• Upewnij się, że osoby z niskim poziomem umiejętności czytania i pisania pracują 
w parze lub w grupach wspieranych przez innych współwięźniów. 

• Stosuj ćwiczenia, które są możliwie jak najbardziej interaktywne i angażują ruchowo. 
• Zastanów się nad skorzystaniem z pomocy mentorów, by wspierać osoby ze słabą 

umiejętnością mówienia. 
• By opowiedzieć historię, zamiast słów używaj obrazów i, jeśli to możliwe, wykorzystuj 

materiały oraz modele 3D angażujące różne zmysły. 
 
Sugestie, które pomogą Ci komunikować się z kimś, kto jest głuchoniemy lub niedosłyszący 
i jak ułatwić tej osobie czytanie z ust 

• Znajdź odpowiednie miejsce z dobrym oświetleniem, z dala od hałasu i rozpraszaczy. 
• Usiądź lub stań na tej samej wysokości, co Twój rozmówca w odległości trzech do 

sześciu stóp (jednego do dwóch metrów). 
• Jeśli to możliwe, upewnij się, że światło pada na Twoją twarz, a nie na Twoje plecy 

i staraj się trzymać ręce z dala od ust. 
• Zanim zaczniesz mówić, upewnij się, że Twój rozmówca patrzy na Ciebie. 
• Przedstaw temat rozmowy. 
• Mów wyraźnie, w umiarkowanym tempie, nie podnosząc głosu ani nie stosując emfazy. 

Zbyt głośne mówienie może zniekształcić twoją mowę. 
• Nie mów z pełnymi ustami. 
• Używaj naturalnej mimiki twarzy, gestów i języka ciała. 
• Dbaj o to, by było widać Twoją twarz. 
• Nie zasłaniaj twarzy dłońmi, nie noś okularów przeciwsłonecznych i nie odwracaj się, 

gdy mówisz. 
• Używaj prostego słownictwa, powtórz lub sformułuj swoją wypowiedź inaczej jeśli Twój 

rozmówca ma trudności z nadążaniem. 
• Sprawdzaj, czy Twój rozmówca za Tobą nadąża. 
• Nie bój się notować informacji jeśli nie zostałeś zrozumiany. 
• Nie zakładaj, że Twój rozmówca dobrze słyszy jeśli nosi aparat słuchowy. 
• Nigdy nie mów „nieważne” jeśli zostałeś poproszony o powtórzenie. 
• Nawet w obecności tłumacza zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby głuchoniemej. 
• Podczas komunikacji za pośrednictwem tłumacza nie mów zbyt szybko i daj tłumaczowi 

czas na przekład. Tłumacze ustni posiadają bardzo wysokie kwalifikacje, ale docenią jeśli 
to dla nich zrobisz. 

• Pamiętaj, że nawet osoby umiejętnie czytające z ruchu warg często wyłapują tylko 1 na 3 
słowa, więc upewnij się, że zostałeś zrozumiany. 

• Bądź cierpliwy i nie śpiesz się. 
 

  



       
Strona 40 - Projekt DIACEN – Podręcznik i Survival Sourcebook – WERSJA z 11 lutego 2018 

Sugestie, które pomogą Ci komunikować się z osobą niewidomą lub niedowidzącą  
• Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz, zna twoje imię, wie, kim jesteś i że do niej 

mówisz. 
• Osoby niewidome przeżywają wstydliwe momenty, gdy, nie wiedząc, czy mówi się do 

nich, dołączają do rozmów prowadzonych przez obce im osoby. 
• Rozmawiaj z osobą niewidomą w taki sam sposób, w jaki rozmawiasz z każdym innym. 
• Nie bój się powiedzieć „do zobaczenia”. 
• Jako przewodnik, zawsze staraj się udzielać jasnych instrukcji lub wskazówek i opisuj, co 

się dzieje i znajduje w pobliżu. 
• Dla psów przewodników zawsze powinna być dostępna miska z wodą. 
• Jeśli pies przewodnik ma ubrane szelki, oznacza to, że jest „na służbie” i nie powinno się 

mu przeszkadzać. 
• Pamiętaj, aby się pożegnać lub powiedzieć osobie niewidomej, że odchodzisz, by nie 

rozmawiała sama ze sobą. 
• Czerwone paski na lasce lub szelkach dla psów wskazują również na upośledzenie 

słuchu. 
• Proponując osobie niewidomej, by usiadła, połóż jej dłoń na oparciu krzesła, by mogła 

usiąść samodzielnie. 
• W razie potrzeby umieszczaj przedmioty przed osobą niewidomą i wyjaśnij, gdzie 

znajdują się one w stosunku do jej rąk. 
• W razie potrzeby przygotuj pisemne informacje w alfabecie Braille'a, w dużej czcionce 

lub w formacie audio. 

ZAŁĄCZNIK 2 

DIALOG GRUPOWY W WIĘZIENIU   
Peter J T Garrett  
 
Grupy dialogowe to innowacyjne podejście do pracy grupowej, obecnie wdrażane w HMP 
Whitemoor, więzieniu o zaostrzonym rygorze w Cambridgeshire, gdzie zostały wprowadzone 
przez autora i Dave'a Parsonsa (obaj są doświadczonymi pracownikami grupowymi). W tym 
artykule wyjaśniono potrzebę nowego podejścia socjoterapeutycznego w więzieniach, 
przedstawiono szczegółowe informacje na temat dialogu i jego zasad, a następnie przedstawiono 
narracyjny opis pierwszego roku istnienia grupy dialogowej w HMP Whitemoor. Podano 
również szczegóły dotyczące The Prison Dialogue, organizacji charytatywnej utworzonej w celu 
promowania dialogu w innych zakładach zamkniętych. 
 
Dialog grupowy jako socjoterapia  

Dialog grupowy to nowe podejście oparte na znaczeniu jako podstawowej zasadzie. 
Zajmuje się bardziej humanizacją społeczeństwa niż uspołecznieniem jednostki. Czyni to 
poprzez regularną, otwartą i szczerą komunikację pomiędzy osadzonymi i pracownikami 
więzienia. Ponieważ znaczenia tworzone są zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie, pomagają 
one uczestnikom odkryć zarówno społeczny, jak i indywidualny charakter ich zachowań. Dzięki 
dialogowi tworzy się społeczność oparta na zainteresowaniu. Zamiast próbować narzucać 
wzorce korygujące postawy antyspołeczne (które nadal drzemią w ukryciu do momentu, 
w którym presja jest zbyt duża i wychodzą znów na jaw), dialog zajmuje się jakością relacji jako 
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normą, do której ludzie nieświadomie powracają. Gdy jednostki stają się świadome swoich 
własnych (i grupowych) myśli i uczuć oraz zaczynają ponownie oceniać ich wartość 
i konsekwencje w świetle poglądów innych, wtedy mamy podstawę do utworzenia społeczności 
terapeutycznej w otoczeniu, które tradycyjnie zaprzeczało takiej możliwości.  

Grupa dialogowa bezpośrednio zajmuje się fragmentacją społeczną poprzez otwartą 
komunikację w dużej grupie. Objawianie lęku, wstrętu i nienawiści są dozwolone, by można je 
było zobaczyć na nowo w obecnej sytuacji, poddać rewizji i ponownej ocenie w świetle postaw 
i komentarzy innych osób. Jest to kolektywne ustosunkowywanie się do wywołanych zbiorowo 
myśli i uczuć, w tym presji wywieranej przez pozostałych osadzonych na współwięźniów oraz 
personel więzienny na współpracowników. Ograniczeniem innych terapii zajmującymi się 
osobami odizolowanymi (lub żyjącymi w bardzo małych grupach) jest to, że postawy, które 
wydawały się zmienić, mają tendencję do powracania, kiedy więzień (lub członek personelu) 
powraca do celi i podlega naciskom rówieśników, aby zachowywać się w sposób dla nich 
akceptowalny. W takich okolicznościach ludzie prawie zawsze powracają do swoich starych 
norm zachowania. Grupa dialogowa aktywnie tworzy nowe normy zachowań wśród ugrupowań 
subkulturowych w więzieniu.  

 
Skąd wywodzi się grupa dialogowa 

Zrozumieliśmy, że ludzie mówią i zachowują się w dany sposób z powodu tego, jak 
myślą i czują, ale byliśmy bardzo zaniepokojeni, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że większość ludzi 
ma niewielką lub żadną świadomość swoich myśli i uczuć. Odkryliśmy, że ten brak świadomości 
jest podstawową przyczyną fragmentacji społecznej. Styl życia zmienił się i stał się 
wyabstrahowany (ja mogę specjalizować się w ubezpieczeniach morskich, podczas gdy mój 
sąsiad naprawia centralne ogrzewanie), ale nie zadbano o wynikający z tego sposób, w jaki 
ludzie muszą myśleć (i czuć) w tym „cywilizowanym” świecie. Coś poszło nie tak, a milcząca 
infrastruktura naszej myśli kolektywnej stała się niespójna.  

Oczywiście zakładasz automatycznie, że gdy masz problem, powinieneś pomyśleć o tym, 
jak znaleźć rozwiązanie, ale według nas, to funkcjonowanie samej myśli poszło nie tak. To 
właśnie zepsute myślenie komplikuje problem. Jak ujął to David Bohm: „(...) fragmentacja jest 
obecnie bardzo rozpowszechniona nie tylko w społeczeństwie, jest również obecna w każdej 
osobie; a to prowadzi do pewnego rodzaju ogólnego zamętu umysłu, który tworzy niekończącą 
się serię problemów i utrudnia jasność percepcji tak bardzo, że aż uniemożliwia nam 
rozwiązanie większości z nich... Pogląd, że wszystkie te fragmenty istnieją oddzielnie, jest 
ewidentnie iluzją i ta iluzja nie może doprowadzić do niczego innego, jak tylko do niekończącego 
się konfliktu i zamieszania”. Jednak dopóki nie znajdziemy nowego sposobu kolektywnego 
mówienia i myślenia, iluzja oddzielnego, fragmentarycznego doświadczenia zostaje 
wzmocniona, a nie obalona. 

  
Cechy dialogu grupowego  

Dialog grupowy jest nowym rodzajem komunikacji, który proponujemy, mając na celu 
uświadomienie, jakie procesy zachodzą niepostrzeżenie w naszym wnętrzu oraz wyjaśnienie 
genezy naszych relacji. Poniżej przedstawiono opis ćwiczenia:  

- Dialog to analiza tego, co skłania nas do myślenia, odczuwania, mówienia i działania 
w dany sposób.  

- W grupie dialogowej uczestniczy od 15 do 30 osób spotykających się co tydzień przez 
rok lub dłużej. 
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- Uczestnictwo jest dobrowolne. 
- Pomocna jest różnorodność pod względem ugrupowań subkulturowych. 
- Uczestnicy siedzą naprzeciw siebie w kręgu i prowadzą jedną rozmowę. 
- Nie ma planu, stałego tematu rozmowy ani treści dydaktycznych. 
- Żaden temat nie jest zabroniony w rozmowie. 
- Nie ma celu, takiego jak osiągnięcie konsensusu, decyzji lub uzgodnienie działania. 
- Uczestnicy są sobie równi i żadna osoba nie jest ważniejsza od innej. 
- Facylitatorzy przedstawiają na początku w nienarzucający sposób intencję dialogu, ale 

starają się szybko porzucić swoją rolę i stać się uczestnikami równymi pozostałym. 
- Każdy ma prawo do własnego punktu widzenia oraz obowiązek uważnego słuchania 

pozostałych, nawet jeśli nie zgadza się z tym, co mówią. 
- Nie jest to rozmowa tylko po to, by rozmawiać, lecz po to, by dyskutować i angażować 

się w bieżący proces. 
- Jest to forum otwartej komunikacji, w którym nacisk kładzie się na słuchanie 

i zaangażowanie.  
 

Słuchanie i zawieszenie  
Słuchanie jest kluczową czynnością – w danym momencie mówi jedna osoba, podczas 

gdy wszyscy obecni mogą słuchać. Co zaskakujące, większość ludzi nigdy nie nauczyła się 
słuchać, a zamiast tego, podczas gdy inna osoba mówi, spędza większość czasu na zastanawianiu 
się, co powiedzieć w chwili, gdy osoba ta skończy swoją wypowiedź. Prawie nikt nie słucha 
samej wypowiedzi drugiej osoby. Dlatego my prowadzimy dyskusję (słowo o tym samym 
pochodzeniu, co perkusja), w której uczestnicy zachowują swoje poglądy, szerzą je i bronią ich 
za pomocą argumentów. Z drugiej strony, dialog (od dia oznaczającego przez i logos, które 
znaczy słowo) sugeruje przepływ znaczenia w grupie, w której napotykasz na poglądy innych 
osób i w której osoby te napotykają na Twoje poglądy. Głównym czynnikiem determinującym, 
co dana osoba jest w stanie powiedzieć jest umiejętność słuchania. Dzięki ćwiczeniom, można 
nauczyć się słuchać tego, co druga osoba stara się powiedzieć. Wymaga to dystansu do swoich 
poglądów, gwarantującego otwartość na to, co mówią inni oraz umiejętności postrzegania 
z perspektywy drugiej osoby. Dialog ma miejsce, gdy dochodzi do takiej właśnie wymiany 
znaczeń. By przejść na wyższy poziom wymiany znaczeń, wymagane jest zawieszenie własnych 
myśli i uczuć.  

Przykładowo, zamiast otwarcie obrażać kogoś, można powstrzymać ten impuls i zrobić to 
jedynie w swoich myślach. Można również pójść o krok dalej, zawiesić obrażanie kogoś 
w swoich myślach i spojrzeć na ten impuls, jakby był odbiciem w lustrze. Metaforycznie rzecz 
ujmując, mogę krążyć wokół myśli, uczuć, impulsów i popędów, badając je i widząc jaśniej, 
czym są naprawdę. Dzięki temu ujawnione zostają niezauważone osądy, założenia, mechanizmy 
obronne, itd. i otwarta zostaje droga ku odkryciu prawdziwej natury myśli i uczuć (zarówno jako 
proces społeczny, jak i indywidualny), sposobu w jaki powstają i są utrzymywane. Odczuwam 
i jestem świadom wewnętrznego ruchu w swojej świadomości, w taki sam sposób, jak mogę być 
świadomy niektórych ruchów w swoim ciele. 
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Rozmiar grupy  
W grupie dialogowej jest zwykle od 15 do 30 osób. Chociaż możliwe jest 

przeprowadzenie dialogu w grupie, w której jest ponad 30 osób (choć jest to nieco 
niepraktyczne, ponieważ uczestnicy mają mniejszą szansę na wypowiedź), to liczebność grupy 
poniżej 15 osób jest niewystarczająca, aby ujawnić kolektywną naturę naszych myśli. Grupa 
musi być na tyle duża, by mogła obejmować różne subkultury, a jej uczestnicy mogli utożsamiać 
się z innymi, nawet jeśli oczywiste powody takiego działania okazują się ważne. W mniejszej 
grupie, np. od 6 do 12 osób, jest to niemożliwe do osiągnięcia. Na początku niektórzy preferują 
mniejsze grupy z tego właśnie powodu – unika się intensywności konfrontacji subkulturowej, 
a zatem grupę łatwiej jest kontrolować i czuć się w niej bardziej komfortowo – ale w socjoterapii 
są one wyraźnie niewystarczające.  

 
Facylitacja  
Na początku grupie asystuje jeden lub więcej facylitatorów. Ich zadaniem jest zwołanie 

spotkania i przekazanie grupie, jaki jest cel dialogu, ale nie kontrolują oni rozmowy ani nie jej 
tematu. Nie ma planu ani stałego tematu rozmowy. Mogą oni interweniować, by usprawniać 
dialog poprzez zwracanie uwagi na to, co się dzieje, umożliwianie wypowiadania się 
uczestnikom lub pilnowanie, by sprawy nie wymknęły się spod kontroli. Facylitatorzy otwarcie 
pokazują swoje zamiary w sposób, który ułatwia innym podejmowanie podobnych działań, jeśli 
uważają, że jest to właściwe, a przez to stopniowo wycofują się ze swej początkowej roli i stają 
się uczestnikami równymi pozostałym. 

 
Pierwsze kroki  

Aby ogłosić otwarcie dobrowolnej grupy dialogu, Dave Parsons powiesił na skrzydle 
plakat z napisem: „Kto walczy z potworami, ten niechaj baczy, by sam przytem nie stał się 
potworem” i rysunkiem przedstawiającym postać (która mogłaby być więźniem lub 
pracownikiem więzienia) stawiającą czoła potworowi. Potwór był ucieleśnieniem 
„niesprawiedliwego społeczeństwa, niedbałych aspektów instytucji lub być może okrutnej 
rodziny”, a dialog „antidotum na dręczenie, szukanie kozła ofiarnego i nieumiejętność 
słuchania”. Dave Parsons pisał, że „nie będzie planu ani decyzji” oraz, że „można wyrażać 
gniew oraz siedzieć w niezręcznej ciszy”, ale że „nie będzie przemocy fizycznej” oraz że grupa 
będzie składała się z 15 do 30 osób, w tym pracowników więzienia i ochotników spoza 
więzienia.  

Pierwsze spotkanie przyciągnęło jedynie 12 więźniów, asystenta kapelana i ochotnika 
spoza więzienia. Na trzecim spotkaniu było jeszcze dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
a z upływem czasu dołączyli inni więźniowie, kolejny funkcjonariusz i psychiatra. Na 
późniejszych spotkaniach było przeciętnie 20 osób, w tym członek więziennej Board of Visitors. 
Wszyscy więźniowie mieli kategorię B, kilku odbywało karę dożywotniego pozbawienia 
wolności i nie było wśród nich przestępców na tle seksualnym. Więźniowie byli przenoszeni 
między więzieniami, dlatego skład grupy zmieniał się, ale większość uczestników wzięła udział 
w 75% spotkań. W grupie były zwykle dwie kobiety (personel) i dwie osoby czarnoskóre. 
 
Potrzeba jest ewidentna  

Potrzeba dialogu była bardzo wyraźna od samego początku. Ewidentna była fragmentacja 
społeczności i izolacja niektórych osób: „Nie przychodzi do mnie nikt spoza więzienia – dialog 
to mój jedyny kontakt ze światem zewnętrznym” oraz odrzucenie: „On nie chce mnie znać, 
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ponieważ jestem skazanym, a ja nie chcę go znać, bo jest dupkiem” (więzień o naczelniku). 
Skazani zagrodzili się barykadą w postaci krytycyzmu i skarg, a gdy po kilku tygodniach 
personel spytał „Jak możemy wyjść poza ten cynizm?”, bezceremonialna odpowiedź brzmiała: 
„Musiałbyś być patologicznie chory, by nie odczuwać złości, będąc zamkniętym w więzieniu”. 

Gniew, uraza i frustracja więźniów były skierowane do funkcjonariuszy, którzy 
w nieprzyjemny sposób byli pociągani do odpowiedzialności. „Wszyscy funkcjonariusze to 
kretyni – jeszcze nie słyszałem, by funkcjonariusz przyznał się do błędu”. Funkcjonariusze 
zachowywali się zaskakująco profesjonalnie, biorąc pod uwagę niekiedy sarkastyczny charakter 
wypowiedzi, gdy facylitatorzy celowo zachęcali uczestników do bycia szczerym, bez względu na 
to jak skandaliczne były ich poglądy. Odpowiedź funkcjonariuszy była szczera i stanowcza: 
„Nie ufamy Tobie, a Ty nam – tak po prostu jest”. Takie uwagi bez cienia wątpliwości można 
często usłyszeć w więzieniu, ale w dialogu znaczenie poza tym, co się mówiło, miał fakt, że 
zostało się uważnie wysłuchanym, nie tylko przez współwięźniów, lecz również przez personel 
i ochotników spoza więzienia. 
 
Funkcjonariusze i osadzeni: Sterowanie zza kulis  

Zobowiązaliśmy się nie sterować tematem rozmów. Stopniowo słabła konfrontacja 
między więźniami a funkcjonariuszami i zaczęli widzieć w sobie więcej niż funkcje, jakie pełnią. 
Jeden z więźniów zauważył: „Myślałem, że każdy funkcjonariusz ma mnie w dupie, dopóki nie 
spotkałem jednego z nich, który był osobą troskliwą”. Uprzedzenie wielu funkcjonariuszy wobec 
więźniów (których niektórzy uważali za niezdolne do zmian zwierzęta) wyszło na jaw, gdy jeden 
z funkcjonariuszy powiedział: „Tutaj w grupie dialogowej rozmawiamy ze sobą poważnie, jak 
dorośli, i to jest w porządku, ale większość więźniów nie jest taka”. Wtedy jeden ze skazanych 
odpowiedział: „I tu się właśnie mylisz – każdy jest w stanie zachowywać się tak, jak my teraz, 
jeśli jest traktowany we właściwy sposób. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ludzie są 
traktowani”. 

Winę, odpowiedzialność za nadużycia i potępienie stopniowo przeniesiono 
z funkcjonariuszy więziennych na system karny: „Jedyne, czego się uczę w tym więzieniu, to 
frustracja, uraza i gniew". Był to zdecydowany postęp; doszło do stworzenia wspólnej 
płaszczyzny z funkcjonariuszami, którzy czasami robili po prostu to, co im kazano. Po upływie 
dwóch miesięcy funkcjonariusze z grupy dialogowej byli wyraźnie uznawani za wyjątki (od 
ogólnej zasady, że „wszyscy funkcjonariusze to dupki”), a wraz z upływem czasu zauważyłem, 
że między funkcjonariuszami i więźniami wywiązała się relacja oparta na wspomnieniach 
i współodczuwaniu ze względu na to, że dzielili wspólne zainteresowania. W końcu zarówno 
osadzeni, jak i funkcjonariusze zostali zatrzymani w zakładzie karnym na długi czas; pierwsi 
z powodu wyroku, a drudzy przez kredyt hipoteczny. Obie grupy chciały jak najwięcej wynieść 
z tego okresu. Pod koniec roku, werbalne ataki na funkcjonariuszy były dość rzadkie 
(i dokonywanie jedynie przez nowych uczestników grupy). Początkowe zderzenie subkulturowe 
nie znikło dzięki wykonywanym ćwiczeniom i technikom poznawczym, ale dlatego, że każdy 
otwarcie wypowiadał się w obecności pozostałych i został wysłuchany, a uczestnicy sami 
ustalali treści rozmów. Choć relacje nie zmieniły się w jednej konkretnej chwili, to do zmian 
doszło. Z pewnością wzrósł wzajemny szacunek (choć niekoniecznie sympatia).  

Zmiana była również zauważalna poza grupą dialogową; dało się odczuć 
niewypowiadany opór ze strony funkcjonariuszy więziennych, którzy nie uczestniczyli 
w spotkaniach. Odnieśliśmy wrażenie, że nasza otwarta komunikacja i zachęcanie do mówienia, 
jak jest naprawdę naruszały status quo i powodowały pewien dyskomfort. Bezczynność i brak 
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komunikacji powodował niedostępność funkcjonariuszy dla grupy, co niekiedy prowadziło do 
ogromnej frustracji i irytacji. Teraz postrzegam to, jako ustępowanie miejsca ogólnemu poczuciu 
wsparcia, a przynajmniej akceptacji. „Wydaje mi się, że pozostali funkcjonariusze są gotowi 
dołączyć do grupy, ale nie chcą tego powiedzieć, by nie zostać zbesztanym przez swoich 
kolegów”. Odkryliśmy nawet, że niektórzy funkcjonariusze przychodzili na spotkania również 
w dni wolne.  

 
Pozostałe konfrontacje  

Pozostali pracownicy więzienia nie postrzegali jednak przeniesienia winy 
z funkcjonariuszy na system karny jako ulgi. Osoby wierzące i praktykujące uważały, że 
facylitatorzy powinni eliminować negatywność i kierować grupę na bardziej optymistyczne 
tematy. Naszym zamiarem było jednak ciche kierowanie, poprzez konsekwentne wspieranie 
obserwacji i szczerej krytyki (w tym nas, facylitatorów) i zachęcanie do analizy tego, czym 
spowodowane były te opinie. Naszym celem była wspólna nauka i analiza. Nie próbowaliśmy 
zmieniać poglądów innych osób, ale w pełni je zrozumieć.  

Nie zdawali sobie sprawy z tego, że sami utworzyli religijną subkulturę, która w 
odpowiednim czasie skonfrontowała się z subkulturą antyreligijną. „Nie możesz rozmawiać 
o duchowości z kapelanem, ponieważ on myśli, że zna wszystkie odpowiedzi i próbuje Ci 
powiedzieć, jak powinieneś myśleć”. Prośba o bycie mniej cynicznym spotkała się 
z odpowiedzią: „Co jest nie tak z realizmem? Gówno śmierdzi. Może dzięki przedstawianiu 
sytuacji w sposób, jaki ją naprawdę widzę, będziemy mogli spojrzeć na nią z większym 
dystansem i będzie ona inaczej na nas wpływać”. Z upływem czasu zaobserwowaliśmy zdrową 
zmianę w wypowiedziach, w których nie przedstawiano „Jak jest”, lecz „Jak wydaje się być”.  

Po kilku miesiącach zaproponowałem grupie, by zaprosić na spotkanie członka Board of 
Visitors (BOV). Skazani chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście mają coś do powiedzenia w tej 
sprawie i zagłosowali przeciwko tej propozycji. Zaproszenie nie zostało zatem wysłane. Gdy 
zaproponowałem to samo miesiąc później napotkałem większą przychylność. Niektórzy byli 
jednak przeciwko: „Nie ma absolutnie żadnego sensu rozmawiać z BOV – oni pijają kawki 
z naczelnikiem”, ale większość była chętna i dołączyła do nas doradczyni posiadająca 
umiejętności pracy w grupie. Co ciekawe, ci, którzy głosowali przeciwko niej, powitali ją 
najcieplej. W ciągu roku przyjęliśmy dwóch członków BOV i sądzę, że oboje docenili, jak dużo 
nauczyli się o sobie i o więzieniu dzięki swojemu zaangażowaniu.  

Największy prawdopodobnie podział miał miejsce między przestępcami na tle 
seksualnym (którzy dla własnego bezpieczeństwa umieszczeni zostali w oddzielnych skrzydłach 
w HMP Whitemoor, wraz z innymi narażonymi na atak więźniami) a pozostałymi więźniami. 
Prawie wszyscy funkcjonariusze i więźniowie mieli stereotypowe poglądy na temat przestępców 
na tle seksualnym, byli nimi zdegustowani i nazywali ich pedofilami. „Przestępcy seksualni 
nigdy nie zostaną wyleczeni – po zwolnieniu ponownie popełniają tego typu przestępstwa. 
Powinni zostać zamknięci, a klucze wyrzucone”. Gdy przestępcy na tle seksualnym przejęli 
obowiązki pracy w kuchni, doszło do ogromnego buntu wśród więźniów, a wielu z nich przez 
kilka miesięcy odmawiało jedzenia przygotowanego przez tychże przestępców. Integracja 
przestępców na tle seksualnym i pozostałych osadzonych w jednej grupie dialogowej to najmniej 
prawdopodobny scenariusz dla więzienia HMP Whitemoor (i wielu innych). W więzieniach, 
w których segregacja nie jest możliwa, przestępcy na tle seksualnym muszą ujawnić, jakie 
popełnili przestępstwa i zaryzykować, że pod ich cele zostanie podłożony ogień. W ciągu roku 
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jeden z takich przestępców został zamordowany w więzieniu Whitemoor, dlatego tej grupy nie 
można obecnie realistycznie brać pod uwagę. 

 
Poszerzanie analizy   

Uczestnicy zaczęli coraz bardziej ufać dialogowi, na co wskazuje wypowiedź jednego 
z więźniów: „W trakcie sesji można zdyskredytować nieco swojego strażnika. Będąc z powrotem 
w skrzydle, zrobienie czegoś takiego może zaboleć”. Prowadziliśmy zarówno burzliwe, jak 
i spokojne rozmowy na temat narkotyków, imigracji, aborcji i przemocy jako metody 
wprowadzania zmiany oraz dumy i wstydu jakie niesie za sobą bycie więźniem. Pojawiały się 
takie tematy, które były interesujące dla uczestników. Zastanawialiśmy się nad mediami 
i reportażami, tantiemami, byłą Jugosławią, homoseksualizmem i AIDS, aborcją, antykoncepcją, 
doświadczeniami religijnymi, szaleństwem, zabójstwem Bulgera, Zimbabwe, Nelsonem 
Mandelą, zarządzaniem pieniędzmi, zatrudnieniem, przyjaźnią i miłością. Jeden z wolontariuszy 
spoza więzienia powiedział mi: „Prowadzimy tu lepsze rozmowy niż w moim Country Clubie, 
a tam muszę płacić £500 rocznie składki”! 

 
Rozwój osobisty  

Niektórzy więźniowie zaczęli celowo czytać gazety, aby móc uczestniczyć w rozmowie, 
a pośród wielu z nich odnotowałem stałe poszerzanie zasobu słów. We wczesnych spotkaniach 
przekleństwa używane były (raczej nieskutecznie) zamiast przymiotników w niemalże każdym 
zdaniu, ale uczestnicy z czasem chcieli dokładniej wyrażać swoje poglądy i musieli poszerzyć 
swój zasób słownictwa, aby to zrobić. Jeden naczelnik, który nigdy nie uczestniczył w 
spotkaniach wspomniał: „Widzę, że więźniowie o wiele więcej rozmawiają teraz w porównaniu 
do zeszłego roku i przypisuję to w dużej mierze grupie dialogowej”.  

Niektórzy więźniowie nie odzywali się przez wiele spotkań i nie wymagaliśmy tego od 
nich. Jedynym słowem, jakie na początku wypowiedział jeden z więźniów (mruknął pod nosem) 
było „szumowiny”, odnosząc się do funkcjonariuszy więziennych. Później przez kilka miesięcy 
wypowiadał jedynie pojedyncze zdania, ale teraz opowiada przyzwoite, narracyjne historie 
i odznacza się dobrym (choć nietypowym) poczuciem humoru. Zauważyłem, że jego agresja 
wiązała się z brakiem pewności siebie i zaufania. Chociaż czasami grupa uszczuplała się ze 
względu na przeniesienie więźniów do innej jednostki lub na oddział szpitalny z powodu aktów 
przemocy na skrzydle, to incydenty te wyraźnie zmniejszyły się, gdy więźniowie zyskiwali 
poczucie własnej wartości i zaczęli cenić swoje poglądy. Wydawało się, że niektóre z tych osób 
nigdy nie były wysłuchane. Uczestnicy zaczęli, we własnym tempie, ponownie oceniać swoje 
życie: „Powinienem był zrobić to inaczej” i zastanawiać się nad przyszłością: „Co robisz jeśli 
brakuje ci pieniędzy?” Niektóre rodzinne sekrety były zbyt osobiste, by opisać je w tym 
raporcie.  

 
Przeżywanie traumy  

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia doszło do niewielkich zamieszek w kilku 
skrzydłach, przez co wielu więźniów znacznie odczuło pogorszenie warunków i co doprowadziło 
do wprowadzenia surowszego reżimu w całym więzieniu. W tym okresie grupa dialogowa 
działała jak kluczowy zawór ciśnieniowy umożliwiający spuszczenie pary, co w przeciwnym 
razie, gdy ciśnienie stałoby się nie do wytrzymania, skończyłoby się skrajną przemocą fizyczną. 
Ból i cierpienie były bardzo trudne do zniesienia i koniecznym było, by jakoś je wyrazić. Zdania 
wypowiadane w tym okresie, to: „Wciąż myślę, że to koszmar i że pewnego dnia obudzę się 



       
Strona 47 - Projekt DIACEN – Podręcznik i Survival Sourcebook – WERSJA z 11 lutego 2018 

i wszystko się skończy” i „rozwalili telewizory, bo nie chcieli przywalić wam 
(funkcjonariuszom)”. Więźniowie byli tak sfrustrowani, że czasem wyrażając swoje uczucia nie 
mogli wytrzymać w pozycji siedzącej. Innym razem dało się odczuć ogromną samotność: 
„Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie się w sobie. Komunikuję się z innymi 
osobami jedynie w grupie dialogowej”. Okres ten trwał przez sześć lub siedem tygodni. Dzięki 
dialogowi traumatyczne wydarzenia mogły stać się jedynie wspomnieniami, a kiedy straszna 
rzeczywistość została przekształcona w symboliczną formę, mogła zostać pojęta przez umysł 
i przestała być nie do zniesienia. Było to przeżycie zbiorowe. Później zaobserwowaliśmy 
podobne przypadki wśród osób, które przeżyły traumę izolacji lub przeżyły próbę samobójczą. 

 
Prośba o resocjalizację  

Wielokrotnie proszono o rozszerzenie zakresu resocjalizacji: „Chciałbym robić więcej 
niż uczyć się, jak obsługiwać mopa”! W sposób nieunikniony wychodziły na jaw mocne i słabe 
strony różnych oferowanych obecnie programów naprawczych. Jeden z więźniów zauważył: 
„Nauczyłem się czegoś na kursie kontroli gniewu, ale pewnego dnia po sesji zobaczyłem, jak 
instruktor zezłościł się na jednego z pracowników więzienia i pomyślałem, że to tak naprawdę 
nie działa.” Funkcjonariusz więzienny zauważył również: „Sprytni więźniowie uczą się, jak 
pokonywać przeszkody, ale tak naprawdę nie mają zamiaru zmieniać się, ponieważ podoba im 
się władza, jaką daje im złość na innych i lubią ranić ludzi”. Oczywiście słyszałem zarówno 
pochlebne, jak i niechlubne opinie na temat naszej grupy dialogu. Od „Nie widzę, aby grupa ta 
cokolwiek zmieniała” do „Otrzymałem od tej grupy tyle wsparcia – minął miesiąc odkąd ją 
opuściłem, a czuję ogromną pustkę!”. Jestem świadom potrzeby istnienia różnych podejść do 
rozwiązywania złożonych problemów osobistych i społecznych, które napotykają osoby żyjące 
i pracujące w więzieniach. Widzę, że grupa dialogu jest nieustannym wsparciem dla doradztwa, 
terapii indywidualnych i grupowych oferowanych w więzieniach. Niekiedy pojawiają się 
problemy w rozmowie podejmowanej poza grupą przez więźnia z kuratorem, kapelanem lub 
członkiem BOV. Również skazani, którzy uczestniczyli w warsztatach Goose Theatre 
(i wykorzystywali maski, by wyrazić złożoną naturę ludzkiej osobowości) dołączyli następnie do 
grupy dialogu, by kontynuować naukę i przedstawić pozostałym uczestnikom grupy dialogu 
koncepcję życia za maską. 
 
Więzienie jako instytucja  

Służba Więzienna zobowiązana jest opiekować się osadzonymi w zakładach karnych „w 
sposób humanitarny i pomagać im prowadzić pożyteczne i praworządne życie w więzieniu i po 
zwolnieniu”. Nie jest to łatwe do wykonania. W rzeczywistości rozdrobnienie społeczeństwa, 
rodziny i jednostki odczuwalne jest bardzo mocno w murach więzienia i wzmagane przez 
dehumanizującą biurokrację systemu więziennego. Jak zauważył jeden z więźniów: 
„Wprowadzenie programów samarytańskich do więzienia, kiedy to samo więzienie powoduje, że 
ludzie popełniają samobójstwo, jest jak wysyłanie żołnierzy na bitwę, a następnie podążanie za 
korpusem medycznym, by pomagać ofiarom. To nieludzkość więzienia powoduje, że ludzie 
popełniają samobójstwo. Kosmetyczna redukcja liczby samobójstw dla mediów nie jest w 
gruncie rzeczy zbyt pomocna”. 

W więzieniach panuje brutalność, brak nadziei i izolacja, przeplatane ze współczuciem, 
humorem i obojętnością. Podczas jednej trudnej rozmowy o więźniu, który właśnie próbował 
(bezskutecznie) popełnić samobójstwo, funkcjonariusz wspominał o naganie, którą mu dał: 
„Niedawno upomniałem go za to, że wziął za dużo budyniu. W podobnej sytuacji w przyszłości 
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nie zrobiłbym tego automatycznie, z pewnością pomyślałbym najpierw o tym, dlaczego więzień 
zachowuje się w ten sposób”. Przełamując napięcie, jeden z więźniów zauważył: „Oczywiste 
jest, że coś było z nim bardzo nie w porządku. Tak czy inaczej, był on bardzo odważnym 
człowiekiem – nikt o zdrowych zmysłach nie odważyłby się wziąć dokładki więziennego 
budyniu!”. 
 
Czego nauczyliśmy się dzięki dialogowi w więzieniu?  

1. Grupy dialogu odgrywają fundamentalną rolę w humanizacji społeczności więziennej. 
2. Zainteresowanie drugim człowiekiem pojawia się nie dlatego, że wszyscy się ze sobą 

zgadzają, ale dlatego, że każdy słucha.  
3. Modele zachowań (do których stale powracają osoby osadzone i Służba Więzienna) 

można zmienić za pomocą długotrwałego dialogu. 
4. Traumę indywidualną, jak i grupową można poddać analizie i ograniczyć. 
5. Dla indywidualnych uczestników dialog jest środowiskiem terapeutycznym. 
6. W tego typu sesjach kluczowe jest słuchanie, które prowadzi do pogłębienia szacunku 

między uczestnikami. 
7. Dialog stymuluje komunikację i troskliwość. 
8. Uczestnicy uczą się zmieniać swoje poglądy i tworzyć nowe. 
9. Duża grupa jest wyzwaniem, ale osoby spokojniejsze potrafią dojść do głosu, 

a dominujące uczą się kontrolować. 
10. Poczucie własnej wartości wzrasta, gdy uczestnicy zaczynają zdawać sobie sprawę 

z tego, że ich poglądy są ważne, mimo że mogą różnić się od poglądów innych osób. 
11. Słownictwo opisujące emocje rozwija się, gdy uczestnicy potrzebują wyrazić siebie 

bardziej zrozumiale. 
12. Sztywne wypowiedzi na temat tego jak jest stają się luźniejsze i przedstawiają jak wydaje 

się być. 
13. Pozwalając każdemu działać we własnym tempie, wyłania się samoorganizujący się 

grupowy zdrowy rozsądek. 
14. Grupa uczy się na podstawie doświadczenia, a nie teorii. 
15. Chociaż uczestnicy nie zobowiązują się formalnie do poufności i nie ma dla niej miejsca 

w więzieniu o zaostrzonym rygorze, to wśród uczestników panuje wysoki poziom 
poufności oparty na szacunku do siebie nawzajem i grupy jako całości. 

16. Dzięki opublikowanych raportom osoby przebywające w więzieniu, które nie 
uczestniczyły w spotkaniach grupy zasięgnęły informacji na temat grupy dialogu. 

17. Dialog stał się czymś nieodzownym dla więźniów (jeden z nich powiedział: „Być może 
dialog jest czymś, co można chcieć robić w więzieniu, ale dla nas jest on czymś więcej”.)  
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3. Dialog w procesie przygotowawczym do zwolnienia  

NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Przygotowanie więźniów do zwolnienia jest głównym celem pracy z niniejszym podręcznikiem. 
Chcemy zapewnić Ci wyjątkowo potężne i niedostatecznie wykorzystywane narzędzie, jakim 
jest dialog, i wspólnie przeanalizować, kogo możemy włączyć w ten proces poza więźniami. 
 
Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowanie do zwolnienia, będące częścią większego 
procesu resocjalizacji, jest kluczowym elementem procesu reintegracji osoby po wyjściu 
z więzienia. 
 
CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: 
 
Długotrwała reintegracja po wyjściu z więzienia prawdopodobnie zależy od różnych cech 
indywidualnych oraz okoliczności zachodzących: 

• przed zamknięciem w zakładzie karnym (np. profil demograficzny, historia zatrudnienia 
i umiejętności zawodowe, karalność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, 
charakterystyka rodzinna). 

• w więzieniu (np. długość pobytu, uczestnictwo w programach dla więźniów, kontakt z rodziną 
i przyjaciółmi, przygotowanie do zwolnienia). 

• bezpośrednio po zwolnieniu (np. moment zwolnienia, początkowe potrzeby mieszkaniowe, 
pomoc w okresie przejściowym, wsparcie rodziny). 

• w trakcie reintegracji (np. zatrudnienie, wpływ znajomych, więzi rodzinne, wsparcie opieki 
społecznej i nadzór sądowy). 

Visher C.A i Travis J., (2003) “Transitions from Prison to Community: Understanding Individual 
Pathways’. Annual Review of Sociology. 

ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Nad którymi z powyższych punktów możesz pracować z więźniami? Na który z obszarów możesz 
wywrzeć wpływ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI:  
 
„Coraz więcej więźniów wraca do domu po długim pobycie za kratkami, będąc 
nieprzygotowanym do życia poza zakładem i nie mając wsparcia w procesie reintegracji. Często 
mają trudności z ponowną organizacją życia pod kątem zatrudnienia, znalezienia mieszkania 
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i niekiedy relacji z rodziną. Mają problemy związane z nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych oraz problemy zdrowotne. Większość z nich wraca do aresztów i więzień ze 
względu na naruszenie zasad zwolnienia warunkowego lub ponowne popełnienie przestępstwa. 
Duża liczba więźniów, głównie mężczyzn, cyklicznie wychodzi na wolność i powraca do 
zakładów. Cykl ten powtarza się w stosunkowo niewielkiej liczbie społeczności, które już teraz 
doświadczają ogromnych niedogodności społecznych i ekonomicznych”. 
Prisons to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoners Re-entry – Urban Institute 
 
ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Co myślisz o tym opisie? Czy odzwierciedla on rzeczywistość wychodzących na wolność 
więźniów, z którymi pracujesz? 
 
Jak brzmiałaby Twoja własna definicja cyklu, przez który przechodzi większość więźniów, 
z którymi pracujesz? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
W Załączniku 1 niniejszej części znajduje się interesująca historia młodego mężczyzny, który 
przechodził przez ten proces. Zachęcamy do przedstawienia tej historii więźniom jako studium 
przypadku. 
 
 NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Czy pamiętasz ćwiczenie na wyobraźnię z pierwszej części? Jednym z pierwszych zdań gry 
było: „Służba więzienna pracująca ze skazanymi na co dzień (moi współpracownicy i ja) mają 
więcej możliwości od innych, by pozytywnie wpłynąć na pomyślność skazanych w dłuższej 
perspektywie”. Czy pasuje ono do powyższego opisu? Jest to dość ponury obraz, ale niestety jest 
on również realny. Nadzieja jednak tkwi w nas, ponieważ możemy pozytywnie wpływać na 
więźniów. 
 
Co robimy, by zmienić ten niezbyt pozytywny obraz przedstawiony w pierwszym akapicie? 
 
Idealny scenariusz zakłada, że długotrwała pomyślność skazanego po zwolnieniu zależy od 
procesu resocjalizacji/powrotu na wolność, który powinien rozpocząć się w momencie przyjęcia 
do zakładu karnego i trwać nadal po zwolnieniu skazanego. 
 
Planowanie zwolnienia odnosi się do części szerszego procesu, którym jest planowanie powrotu 
na wolność i koncentruje się na samym zwolnieniu i tygodniach następujących zaraz po nim. 
Planowanie zwolnienia powinno stanowić naturalny etap procesu zachodzącego od momentu 
pozbawienia wolności aż po opuszczenie zakładu. 
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ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
W jakim stopniu angażujesz więźniów w planowanie? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
W procesie planowania zwolnienia często wykorzystuje się dostępne analizy i środki oraz relacje 
nawiązane w trakcie pobytu w zakładzie. Czy spytałeś kiedyś więźniów, do czego chcieliby się 
przygotować? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: 
 

„Prison Fellowship International” opracował listę 10 punktów dla pracowników więzienia, które 
pomogą skazanym przygotować się do zwolnienia: 

Budowanie konstruktywnych relacji 

Powracając na wolność, ważne są dla skazanych konstruktywne relacje. Jednak relacje 
skazanych z ich rodzinami i bliskimi osobami często zostają zniszczone przez przestępstwa, 
jakie popełnili więźniowie lub przez ich pobyt w więzieniu. Zwiększa to prawdopodobieństwo 
powrotu do relacji destruktywnych i antyspołecznych. 

Punkt 1: Znajdź mentorów 

Znajdź ochotników lub członków rodziny, którzy w trakcie powrotu na wolność będą mentorami 
dla skazanego. Mentorzy mogą zostać przeszkoleni w zakresie oferowania wsparcia, udzielania 
rad, praktycznej pomocy i służenia przyjaźnią. 

Punkt 2: Zjednocz rodziny 

Odbuduj lub napraw relacje pomiędzy więźniami a ich rodzinami (lub przyjaciółmi jeśli 
odbudowanie relacji z rodziną jest niemożliwe). Rozpocznij od nawiązania komunikacji za 
pomocą listów i telefonu oraz w trakcie odwiedzin. 
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Punkt 3: Zbuduj wspólnotę  

Wspólnota wsparcia pomaga byłym więźniom w okresie przejściowym. Rolę tę mogą również 
spełniać wspólnoty religijne. Zachęć mentorów i członków rodziny, aby pomogli byłym 
przestępcom zdobyć zaufanie swojej wspólnoty religijnej. 

Spełnianie potrzeb 

Od momentu opuszczenia zakładu karnego, byli więźniowie muszą stawić czoła wyzwaniom, 
takim jak pozyskiwanie żywności, znalezienie zakwaterowania, itd. Przejrzysty plan daje byłym 
więźniom czas na to, by rozpocząć nowe życie poza zakładem karnym. 

Punkt 4: Planuj z wyprzedzeniem 

Pomóż skazanym przygotować realistyczne plany na pierwsze dwadzieścia cztery godziny od 
zwolnienia. Dotyczy to zakwaterowania na pierwszą noc, transportu do tego miejsca, 
zorganizowania żywności i odzieży, pokrycia kosztów związanych z tymi potrzebami, spędzania 
wolnego czasu, itd. Następnie pomóż im przygotować realistyczne plany na pierwszy miesiąc od 
zwolnienia.  

Punkt 5: Zlokalizuj środki  

Sprawdź, jakie środki pomocy oferowane są byłym więźniom przez organizacje pozarządowe, 
kościoły, agencje rządowe, itd. Upewnij się, że więźniowie wiedzą, jak się do nich zgłosić, 
w jakich godzinach, gdzie znajdują się biura i jak się zakwalifikować.  

Punkt 6: Unikaj kłopotów  

Po powrocie do społeczeństwa, więźniowie będą musieli stawić czoła pewnym znanym nam 
problemom. Pomóż im zidentyfikować osoby, w tym znajomych i członków rodziny, miejsca 
i okoliczności, które mogą przysporzyć im problemów i opracuj strategie, jak ich unikać.  

Punkt 7: Znajdź pomoc  

Niektóre problemy wymagają pomocy od osób o specjalnych kwalifikacjach. W przypadku 
uzależnień, chorób psychicznych i innych, pomóż więźniom, którzy tego potrzebują, poddać się 
leczeniu. 

Punkt 8: Dokonaj zadośćuczynienia 

Skuteczna reintegracja jest trudna, jeśli szkoda wyrządzona przez byłych przestępców 
w przeszłości nie została naprawiona. Przygotuj listę facylitatorów, prowadzących spotkania 
z ofiarami, na którym omawiane są możliwości naprawy wyrządzonych szkód i odbudowania 
zniszczonych relacji. Aby stać się czynnym członkiem społeczeństwa, trzeba poświęcić temu 
czas, podjąć wysiłek i mieć ku temu zamiar. Więźniowie będą musieli w odpowiedni sposób 
poradzić sobie z przeszłością i budować konstruktywną przyszłość.  
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Punkt 9: Służ innym  

Wolontariat w organizacjach obywatelskich lub charytatywnych pomaga byłym więźniom 
budować pozytywne relacje, tworzyć rutynę dnia codziennego i zdobywać umiejętności 
poszukiwane na rynku pracy. 

Punkt 10: Sporządź spis  

Zidentyfikuj mocne strony skazanych, takie jak wykształcenie, umiejętności czy doświadczenie 
zawodowe. Weź pod uwagę ich atuty, takie jak stosunki rodzinne, krąg znajomych, dojrzałość 
duchową i nieodkryte talenty. Przeanalizuj ich potrzeby, np. leczenie uzależnień, problemy 
zdrowotne, itp. Wykorzystaj te informacje, by pomóc skazanym w przygotowaniu realistycznych 
planów powrotu do społeczeństwa. Skuteczne przygotowanie do wyjścia na wolność wymaga 
rzetelnej oceny mocnych i słabych stron więźniów. W rzeczywistości, taka ocena tworzy ramy, 
w których dziesięć powyższych punktów może być najbardziej skuteczne.  
 
WYZWANIE DLA CIEBIE: 
 
Czy chciałbyś wiedzieć, co więźniowie uważają na temat swojego zwolnienia?  

Sprawują oni niewielką kontrolę nad swoim codziennym życiem, co oznacza, że mogą czuć się 
przeciążeni wyborami, które czekają na nich po wyjściu z więzienia i nieprzygotowani do 
podejmowania właściwych decyzji. Ponadto, więzienie odcina ich od tych, którzy udzielali im 
wcześniej wsparcia, które mogłoby pomóc im pomyślnie przejść okres powrotu do 
społeczeństwa. 

Ale czy oni są tego świadomi? Czy rozumieją, że życie poza więzieniem płynęło swoim torem, 
kiedy byli od niego odizolowani? 

Uważamy, że istotne jest, byś pomógł im to zrozumieć. 

Proponujemy, byś założył grupy dialogu i zorganizował sesje grupowe, jak opisano 
w poprzedniej części. Możliwe, że na pierwszym spotkaniu skazani nie będą zbyt rozmowni, 
potrzeba na to kilku sesji.  
 
Jean Greenwood (THE CIRCLE PROCESS:  A Path for Restorative Dialogue 2005) z Centre for 
Restorative Justice and Peacemaking, University of Minnesota opisuje grupę dialogu, jako 
„SPOSÓB ROZMAWIANIA ZE SOBĄ”. W grupach tych każdy jest szanowany i traktowany 
na równi z innymi. Każdy uczestnik ma możliwość opowiedzenia swojej historii bez przeszkód 
ze strony innych osób. Każdy wyraża w szczery sposób swoje myśli, podczas gdy inni słuchają 
i skupiają się na wypowiedzi. Czasem, gdy trzeba odnieść się do pewnych kwestii i potrzeb, 
proces ten wymaga adaptacji. Potrzeby uczestników i okoliczności określają, jak powinien 
wyglądać model dialogu. 
 
Ważne jest, aby więźniowie zrozumieli, że opłaca się rozmawiać, słuchać i zadawać pytania. 
Tłumienie swoich myśli i uczuć nie jest dla nich korzystne. Muszą przywyknąć do tego, że dobra 
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komunikacja pośrednio rozwiązuje problemy zarówno ich samych, jak i innych. Czasami ludzie 
nie rozumieją naszych myśli i uczuć, tworząc własne „teorie” na nasz temat. Teorie te 
najczęściej nie są zbyt przychylne. Ich założenia oparte są jedynie na skrawkach informacji. 
Dlatego ważne jest, by pomóc więźniom wyrażać myśli i komunikować się. Cisza może 
stanowić nieplanowany komunikat. Problemy, które nie są rozwiązywane, najlepiej w społecznie 
akceptowany sposób, mają tendencję do przybierania na sile w naszym umyśle. Konsekwencje 
mogą być jedynie negatywne. 
 
Grupy dialogu mają większą szansę na sukces jeśli: 

• Pomiędzy uczestnikami panuje wzajemny szacunek i chęć do angażowania się 
• Ustalone zostało, jak ma przebiegać sesja i każdy czuje się odpowiedzialny za sukces 

spotkania 
• Każdy ma równą przestrzeń dla siebie i akceptuje, że między nim a pozostałymi mogą 

pojawiać się różnice 
• Uczestnicy decydują, jak bardzo chcą się angażować 
• W grupie pojawiają się różne wartości personalne i społecznie akceptowane 
• Facylitator i uczestnicy pamiętają, że każdy temat/kwestia poruszona podczas spotkania 

jest częścią większego obrazu 
• Uczestnicy rozumieją, że każdy ma osobiste cele, które mogą się różnić od celów innych 

osób 
• Uczestnicy rozumieją, że każda osoba przypisuje każdemu słowu, treści i wydarzeniu 

inne znaczenie 
• Uczestnicy coraz lepiej rozumieją siebie nawzajem i uczą się, jak współpracować 

z pozostałymi 
• Uczestnicy radzą sobie z poważnymi kwestiami, różnicami i bolesnymi doświadczeniami 

w akceptowany sposób 
• Uczestnicy nawiązują zdrowe relacje z obcymi osobami i odnawiają relacje z bliskimi 
• To, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy jest akceptowane przez innych 
• W planach na przyszłość, które mają uczestnicy widnieje nadzieja i determinacja  

PYTANIE: 
 
Biorąc pod uwagę „widoczny brak” cech wymienionych powyżej u wielu więźniów, czy 
uważasz, że osiągnięcie pożądanych rezultatów jest możliwe? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
W spotkaniach dialogowych wszyscy więźniowie, bez względu na to, ile mają lat, jakie są ich 
życiowe doświadczenia, jaki osiągnęli status lub jakiej dokonali kariery (jeśli w ogóle) mają prawo 
do bycia traktowanym na równi.   
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PYTANIE: 
 
Czy jesteś w stanie zapewnić wszystkim członkom grupy równe traktowanie jeśli cechują się oni 
znacząco różnymi poziomami wykształcenia, poziomem inteligencji, umiejętnościami werbalnymi 
i umysłowego przetwarzania tego, co widzą i słyszą? 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Facylitator musi w ostrożny sposób zapewniać równowagę między sterowaniem procesem 
a dawaniem skazanym maksimum swobody. Facylitatorzy powinni interweniować tylko wtedy, 
gdy sprawy wymykają się spod kontroli, a sam proces jest zagrożony. Jako facylitator, musisz 
cechować się cierpliwością i troską, uważnie słuchać i doceniać możliwe do wystąpienia krótkie 
okresy milczenia. Biorąc pod uwagę, że facylitator uczestniczy w spotkaniach na równi z innymi 
członkami grupy (więźniami) jako zwykły człowiek, musi uważać, aby jego wypowiedzi nie były 
zbytnio nakierowujące, ponieważ zmniejszyłoby to swobodę pozostałych. Ważne jest również, 
aby pamiętać, że Twój nastrój, język ciała, sposób używania głosu, dobór słów może mieć wpływ 
na proces.   

PYTANIE: 

Przez kogo i w jaki sposób powinny być wyznaczane wytyczne dotyczące dialogu? 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

Tematem powinno być przygotowanie do zwolnienia. Pamiętaj o 10 powyższych punktach 
i spróbuj wdrożyć je w dialog. 
 
Pamiętaj: 
 

- Nie trzeba podejmować żadnych grupowych decyzji. 
 

- Nie decydujesz o tym, jaki jest idealny sposób na przygotowanie członków grupy do 
zwolnienia. 

 
- Nie oceniamy, a słuchamy. 

 
Powstrzymaj więc swoje poglądy na to, w jaki sposób powinno lub nie powinno wyglądać 
przygotowanie do zwolnienia i wsłuchaj się po prostu w uczucia osadzonych. Zachęcaj ich do 
tego samego. Zachęcaj ich również do bycia otwartym w trakcie konwersacji i do 
wykorzystywania pomysłów współwięźniów. By nadać bieg procesowi, możesz zrobić dwie 
rzeczy: 
 

1) Rozdaj skazanym do samodzielnego zapoznania się historię z Załącznika 1 niniejszej 
części. W razie konieczności możesz dostosować język historii, by był łatwiejszy 
w odbiorze. Ćwiczenie to może wprawić uczestników w odpowiedni nastrój. Jeśli 
samodzielne czytanie jest za trudne, możesz odczytać historię na głos przed 
rozpoczęciem dialogu. 
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2) Na początku sesji dialogowej pokaż więźniom tablicę z pytaniami odnośnie do 
przygotowania do zwolnienia. Poniżej znajduje się kilka przykładów: 

 
- Gdybyś został zwolniony jutro, jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byś zrobił? 

 
- Czy jest ktoś, kto pomoże Ci po wyjściu z zakładu? 

 
- Jak wyglądałby Twój pierwszy dzień na wolności? 

 
Te dwie czynności mogą przyspieszyć i zogniskować dialog. 
 
Ważne jest, by sporządzać notatki po każdej sesji.  
 
Notuj słowa kluczowe wypowiadane przez skazanych odnośnie do przygotowania do 
zwolnienia, ich oczekiwań i poglądów. Przydatne jest porównywanie po każdej sesji, w jaki 
sposób zmieniają się słowa i ich znaczenie.  
 
Na koniec wszystkich sesji dialogowych pokaż skazanym za pomocą listy używanych przez nich 
słów, jaką odbyli podróż.       
 
Gdy wraz z osadzonymi osiągniesz już ten poziom, kolejnym wyzwaniem jest przeprowadzenie 
kolejnej serii sesji dialogowych celem opracowania narzędzi, które przydadzą się więźniom 
wychodzącym na wolność. 
 
Rozpocznij pierwszą sesję od tematu: jakie informacje byłyby dla Ciebie pomocne? Jakie 
narzędzia przydadzą Ci się w ciągu pierwszych dni? 
 
 CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ INNI: 
 
Stowarzyszenie EPEA Malta, w ramach projektu BRIDGE, stworzyło serię interesujących 
narzędzi przydatnych w trakcie opracowywania procesu resocjalizacji. Narzędzia te opierają się 
na analizie potrzeb więźniów po wyjściu na wolność. Wnioski są następujące: 
 
• Reintegracja na rynku pracy  

Każdy potrzebuje środków do życia, a bez pracy zarobkowej ryzyko ponownego popełnienia 
przestępstwa w przypadku byłych skazanych jest wysokie. Większość byłych więźniów po 
odbyciu wyroku potrzebuje pracy, zwykle nowej pracy. Przygotowanie do zatrudnienia powinno 
rozpocząć się w więzieniu i kontynuować poza nim. Powinno odzwierciedlać ono zmiany na 
rynku pracy i być przydatne w realnym świecie. Zakład karny powinien również zapewnić 
szkolenie z zakresu samozatrudnienia. Kursy szkoleniowe w zakładach karnych powinny być 
organizowane w postaci krótkich modułów, by możliwe było ukończenie kursu w trakcie 
odbywania kary i utrzymanie motywacji skazanych na wysokim poziomie dzięki osiąganiu 
kolejnych szczebli kursu. Zakłady karne powinny również dokładać wszelkich starań, by znaleźć 
pracę dla osadzonych w trakcie odbywania kary i zadbać o to, by w miarę możliwości rozpoczęli 
pracę przed zwolnieniem. Znacznie usprawniłoby to proces resocjalizacji. 
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• Dzieci, rodzina i przyjaciele  

Po osadzeniu w zakładzie karnym dla większości skazanych życie się zatrzymuje. Życie poza 
zakładem biegnie jednak dalej. Wielu więźniów ma partnerów, którzy na nich czekają lub takich, 
którzy poszli naprzód oraz dzieci, które dorosły i zaczęły własne życie, lub takie, które nie chcą 
mieć z nimi nic wspólnego. Wsparciem może być dla nich dalsza rodzina. Byłym skazanym 
należy pomóc, by mogli oni ponownie nawiązać relacje ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, 
mieli poczucie przynależności i wsparcie. W trakcie pobytu w zakładzie karnym skazani powinni 
odbywać szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, stosunków rodzinnych, życiowych 
umiejętności i edukacji seksualnej. Kluczowe w tym obszarze są role pracowników społecznych 
i organizacji pozarządowych. Bliska współpraca z rodziną może również pełnić funkcję 
nieformalnej kontroli społecznej pełnionej nad byłym skazanym; gwarantuje ona pewną 
stabilność i nacisk na określone zachowanie (na przykład presja partnera, aby być „dobrym 
rodzicem”). Resocjalizacja byłych więźniów przebiega lepiej w otoczeniu stabilnej rodziny.  

Poniższy krótki cytat wskazuje w jasny i zwięzły sposób, w jaki sposób zakład karny może 
przygotować więźnia do zwolnienia w odniesieniu do utrzymywania relacji z rodziną: 
„Więźniowie powinni mieć możliwość komunikowania się ze swoimi rodzinami i innymi, w tym 
przedstawicielami organizacji zewnętrznych, tak często, jak to możliwe, za pomocą listów, 
telefonów lub innych form komunikacji oraz bycia odwiedzanym przez te osoby. Harmonogram 
wizyt powinien umożliwiać więźniom utrzymywanie i rozwijanie więzi rodzinnych w możliwie 
jak najbardziej normalny sposób. Władze więzienne powinny ściśle współpracować ze służbami 
i agencjami, które nadzorują i pomagają zwolnionym więźniom, by umożliwić skazanym 
resocjalizację w społeczności, w szczególności w odniesieniu do życia rodzinnego i zatrudnienia. 
Przedstawiciele takich służb lub agencji społecznych powinni mieć zapewniony niezbędny 
dostęp do więzienia i do więźniów, aby umożliwić im pomoc w przygotowaniach do zwolnienia 
i planowanie programów opieki. Pomyślna reintegracja byłych więźniów wymaga opieki nad 
skazanym od momentu aresztowania, przez okres odbywania kary, do momentu zwolnienia i po 
nim”. 

• Zdrowie  

Zwolnieni więźniowie często potrzebują ciągłego wsparcia w zakresie zdrowia. Jak wskazują 
badania, zwolnieni więźniowie często cierpią na depresję i lęk oraz mają problemy związane 
z samookaleczaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. W grupie 
tej powszechne są również przypadki osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym. 
Terapia rozpoczęta w zakładzie karnym nie powinna być przerywana w momencie zwolnienia 
więźnia z zakładu. Po wyjściu na wolność należy kontynuować terapię. Dobry stan zdrowia 
więźnia po wyjściu na wolność jest konieczny, by resocjalizacja przebiegła pomyślnie. 
Kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, organizacje religijne i wolontariusze mogą 
nadzorować i wspierać byłego więźnia, zapewniając mu dostęp do najlepszych dla niego usług.  

• Zakwaterowanie 

Niestety, dla niektórych byłych więźniów główną opcją po zwolnieniu z więzienia jest 
zakwaterowanie tymczasowe. Niektórzy są porzucani przez swoje rodziny – szczególnie 
w tradycyjnych społeczeństwach, gdzie pobyt w więzieniu jest uważany za wstyd dla rodziny. 
Niektórzy przeprowadzają się do przyjaciół, ale często jest to jedynie środek tymczasowy. 
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Niewielu może sobie pozwolić na pobyt w hotelu lub hostelu. Niektórzy wracają do swojego 
domu lub do domu rodzinnego. Inni niestety kończą na ulicy. Byli więźniowie, którzy nie mają 
gdzie mieszkać lub mieszkają z niewłaściwymi osobami (np. osobami uzależnionymi od 
narkotyków) łatwo narażają się na ponowne popełnienia przestępstwa i kolejny pobyt 
w więzieniu.  

• Czas wolny  

Przy złej sytuacji ekonomicznej, niektórzy byli więźniowie mogą mieć więcej czasu „wolnego” 
od innych. Istotne jest przygotowanie więźniów do bezrobocia i organizacji wolnego czasu na 
własną rękę. Niewłaściwe wykorzystanie takiego czasu może doprowadzić do bardzo szybkiego 
powrotu do więzienia. Bardzo często szanse na zatrudnienie byłych przestępców są ograniczone 
ze względu na m.in. niepełne wykształcenie, ograniczone zdolności poznawcze, małe 
doświadczenie zawodowe, nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz inne problemy 
zdrowotne. Pracodawcy mogą również mieć trudności z zatrudnieniem byłych przestępców 
z następujących powodów:  

o Pracodawcy znacznie mniej przychylnie nastawieni są do zatrudniania byłych 
przestępców w porównaniu do zatrudniania innych osób będących w niekorzystnej 
sytuacji, takich jak beneficjenci pomocy społecznej;  

o Deklarowana chęć zatrudnienia byłych przestępców przez pracodawców różni się ze 
względu na charakterystykę placówek i stanowisk, które oferują, rodzaj popełnionego 
przestępstwa i uzyskane po zwolnieniu doświadczenie zawodowe;  

o Tendencje pracodawców do sprawdzania karalności nie są zbyt powszechne, ale 
wzrosły w ciągu ostatniej dekady. 

 

Państwo może zrównoważyć ten problem na szczeblu krajowym, oferując korzyści 
pracodawcom zatrudniającym więźniów zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po zwolnieniu. 
Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma przedstawienie więźniom organizacji pozarządowych, by 
wiedzieli, w jaki sposób mogą dobrze zagospodarować swój czas.  

 
• Kwestie finansowe  

 

Podczas odbywania kary więźniowie powinni być wspierani i zachęcani do oszczędzania 
pieniędzy, gdy osadzeni są w zakładzie karnym. Najlepiej byłoby, gdyby zapewniono skazanym 
pracę, a część ich zarobków przeznaczana były dla więzienia, rodziny oraz dla nich samych, 
a pozostała część odkładana. Skazanym powinno się udzielać porad finansowych. Byli 
więźniowie potrzebują pomocy w zakładaniu i prowadzeniu konta bankowego, ubieganiu się 
o fundusze socjalne, zasiłki na dzieci i inne świadczenia finansowe. W niektórych przypadkach 
byli więźniowie mają długi i przed zwolnieniem muszą opracować plan zmiany harmonogramu 
spłaty zadłużenia. Oznacza to pomoc w redukcji zadłużenia lub bankowość społeczną. 
Zidentyfikowanie takich potrzeb i planowanie, jak rozwiązać te problemy przed zwolnieniem 
zdecydowanie wspiera proces resocjalizacji. Byli więźniowie w większości potrzebują wsparcia 
w okresie między zwolnieniem z więzienia a otrzymaniem pierwszej wypłaty świadczenia, jeśli 
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mają do niego prawo. System pożyczek krótkoterminowych mógłby być rozwiązaniem w tym 
najważniejszym okresie – w pierwszych miesiącach po zwolnieniu. 

 ZASTANÓW SIĘ NAD PONIŻSZYMI KWESTIAMI: 
 
Czy uważasz, że opisane powyżej formy pomocy są dostępne dla więźniów, z którymi 
pracujesz? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Jakie wyzwania poza wymienionymi czekają na więźniów? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
                                                                                                                                                                                                     
Czy pamiętasz historię z Załącznika 1 niniejszej części? Jakie narzędzia według ciebie 
pomogłyby młodemu mężczyźnie po zwolnieniu z więzienia?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Czy pomocna była postawa i wsparcie Służby Więziennej w opisanej historii? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Czy bohater historii wcielił w życie plan opracowany przed zwolnieniem? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
  
WYZWANIE DLA CIEBIE: 
 
Opowiedz historię więźniom i przeanalizuj ją pod kątem wsparcia udzielanego więźniowi, który 
przechodził przez okres zwolnienia. 
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Poproś osadzonych o zmianę wydarzeń z historii, które ich zdaniem mogłyby wywołać 
pozytywny efekt, a nie prowadzić do ponownego popełnienia przestępstwa.  
 
Na koniec spróbuj stworzyć zarys nowej, pozytywnej historii dla tego młodego człowieka, 
z uwzględnieniem wszystkich zmienionych wydarzeń, które zaproponowali więźniowie.   
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
Wraz z więźniami przeanalizuj listę potencjalnych problemów i wspólnie wybierzcie te, które 
mogą wystąpić zaraz po zwolnieniu. 
 
Następnie, w grupie dialogowej, omówcie najtrudniejsze z nich i spróbuj dowiedzieć się, jakich 
informacji potrzebują skazani, aby lepiej poradzić sobie z tymi problemami. 
 
Umieść informacje te w prostym i zrozumiałym formacie, który preferują więźniowie. Spraw, by 
były dla nich narzędziem, które sami opracowali w trakcie przygotowania do zwolnienia.      
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4. Dialog dla rodziny 
 
NASZA WIADOMOŚĆ DLA CIEBIE: 
 
W poprzedniej części omówiliśmy listę wyzwań, czekających na więźniów po zwolnieniu. 
Jednym z tych wyzwań jest ponowne nawiązanie relacji z rodziną.  
 
Więzień powracający do swojej rodziny musi dokonać wielu trudnych zmian, dostosowując się 
do życia rodzinnego. Dotyczy to rodziców, synów, córek i partnerów. Życie w więzieniu jest 
wysoce ustrukturalizowane. Więźniowie nie podejmują zbyt wielu decyzji i mają niewiele do 
czynienia z uczuciami i wyborami innych osób. Więźniowie mówią, że życie w zakładzie 
karnym jest „czarno-białe”. Życie rodzinne jest dużo bardziej skomplikowane. Nie można 
skupiać się jedynie na sobie. Chociaż więźniowie zwykle chcą opuścić więzienie, to mogą mieć 
trudności z powrotem do swojej rodziny. 
 
Badania wykazują, że wielu przestępców powraca do więzienia, gdy nie mogą znaleźć pracy lub 
mają napięte stosunki rodzinne i małżeńskie. Badania wykazują również, że byli więźniowie 
najlepiej radzą sobie na wolności, gdy analizują niektóre trudne sytuacje, na przykład 
rozmawiając z potencjalnym pracodawcą o swoim pobycie w więzieniu, i uczą się 
rozwiązywania problemów i umiejętności społecznych, które pomogą im funkcjonować w ich 
nowym życiu.   
 
WYZWANIE DLA CIEBIE: 
 
Celem przygotowania więźniów do ponownego nawiązania relacji z rodziną, proponujemy, byś 
zorganizował sesję dialogową dla skazanych oraz ich rodzin. 
 
Zapewne będzie to trudne i pełne emocji wydarzenie, dlatego sugerujemy wcześniejsze 
przygotowanie więźniów do niego. 
 
Zorganizuj jedną lub dwie sesje treningowe, by uświadomić im, jak ważne jest ponowne 
nawiązanie relacji z rodziną.  
 
Poniższe przykłady mogą służyć jako narzędzia do wykorzystania w trakcie sesji: 

1. Gra na zidentyfikowanie swojego kręgu wsparcia  
Rozdaj skazanym arkusz papieru z dwoma rysunkami przedstawiającymi cztery 
koncentryczne okręgi. Poproś więźniów, by w środkowym okręgu napisali swoje imię, 
a w trzech otaczających go okręgach imiona trzech bliskich im osób w porządku 
odpowiadającym ich znaczeniu. Każdy z więźniów przedstawi, dlaczego umieścił dane 
osoby w okręgach. 
 
Następnie przejdź do drugiego rysunku i ponownie poproś więźniów, by w środkowym 
okręgu napisali swoje imię. W trzech otaczających go okręgach poproś o wpisanie imion 
trzech osób, które według nich okażą im najwięcej wsparcia po zwolnieniu. Każdy 
uczestnik przedstawi, kim są te osoby i w jaki sposób według niego okażą mu wsparcie. 
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Następnie poproś więźniów o porównanie dwóch obrazów i przeprowadź dyskusję 
w grupie na ich temat. 
 

2. Odgrywanie ról – ODWIEDZINY DZIECKA W WIĘZIENIU  
W tej grze z podziałem na role biorą udział trzy osoby: osoba pozbawioną wolności, jej 
dziecko, które przyszło odwiedzić rodzica w więzieniu (lalka) i babcia, która opiekuje się 
dzieckiem. W trakcie odgrywania ról więzień narzeka cały czas, krytykując sposób, 
w jaki babcia opiekuje się dzieckiem, a babcia krytykuje więźnia za przestępstwo 
i podkreśla wciąż, że jest w więzieniu. Dziecko jest zabierane z ramion ojca przez babcię 
i odwrotnie. Więźniowie omawiają w grupie, co było dobre, a co złe w zachowaniu 
osoby pozbawionej wolności podczas wizyty. 
 

3. Studium przypadku  
Maria ma 25 lat, nie jest mężatką, ale jest w związku, ma pięcioletnie dziecko 
i przebywała w więzieniu przez ostatnie dwa lata. Niedawno została zwolniona. W domu, 
w którym obecnie mieszka, mieszkają również rodzice jej chłopaka, jej chłopak i ich 
dziecko. W przeszłości rodzina odwiedzała Marię w więzieniu co miesiąc, ponieważ nie 
mieli wystarczająco dużo pieniędzy, by móc się utrzymać. Kiedy Maria wróciła do domu, 
zauważyła, że jej syn traktuje ją jak obcą i zawsze biegnie do swojej babci, która 
opiekowała się nim w ciągu ostatnich dwóch lat. Rodzice jej chłopaka narzekają, że przez 
te lata musieli borykać się z dzieckiem. Sąsiedzi mówią Marii, że gdy była w więzieniu, 
jej partner był w innym związku. Partner Marii zachowuje się wobec niej obojętnie. 
Z powodu problemów finansowych wszyscy uważają Marię za „kolejną gębę do 
wykarmienia”.  
Możesz zadać więźniom pytania typu:  

- Dlaczego sytuacja ta jest trudna?  
- Czy słyszałeś o podobnych sytuacjach? 
- Co zrobiłbyś, gdybyś był w sytuacji Marii? 

 
4. Kwestionariusz 

Poproś więźniów, by odpowiedzieli na piśmie (w ciągu 30 minut) na następujące pytania, 
a następnie omówili je: 

1. Jak opisałbyś relacje ze swoją rodziną? 
2. Czy uważasz, że możesz poprawić jakoś relacje ze swoją rodziną? 
3. Co odróżnia prawdziwego przyjaciela od fałszywego? 
4. Jakie są Twoje słabe i mocne strony jako przyjaciela?  
5. Co według Ciebie jest istotne dla szczęśliwego związku? 
6. Czy ważne jest, byś w momencie zwolnienia był blisko osób, które mogą ci pomóc? 

Po odbyciu jednej lub dwóch sesji ze skazanymi możecie wspólnie pomyśleć o sesji z rodzinami.  
 
Dlaczego organizujemy sesję z rodzinami?  

• Zmiany są źródłem stresu, a zwolnienie z więzienia jest dużą zmianą dla wszystkich, 
w tym dla więźnia, jego małżonki lub partnerki, dzieci i ich opiekunów, przyjaciół 
i krewnych. Zmiana ta ma wpływ nawet na zwierzęta domowe. 

• Sesja z rodziną sprawi, że wszyscy będą się czuli spokojniejsi. 
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• Cała rodzina będzie lepiej wiedzieć, czego oczekiwać. 
• Uczucia więźnia mogą być bardzo intensywne zarówno bezpośrednio przed powrotem do 

domu, jak i przez dłuższy czas po nim. Może odczuwać on radość i ekscytację, ale 
również rozczarowanie i strach. 

• Minie kilka tygodni albo nawet miesięcy zanim rodzina przywyknie do obecności 
ukochanej osoby w domu. 

• Sesja z rodziną zapewnia każdemu członkowi rodziny możliwość samopoznania 
i rozwoju.  

Odkryj wraz z więźniami, jakie korzyści może przynieść sesja dialogowa z członkami rodziny. 
 
Spytaj więźniów, kogo chcieliby zaprosić i dlaczego.  
 
Pamiętaj, że odpowiednia liczba uczestników dialogu, to około 20 osób, ale liczba ta może być 
mniejsza jeśli warunki tego wymagają.      

 
Z powodu ograniczeń nałożonych na związek, gdy partner przebywa w więzieniu, zarówno 
więźniowie, jak i ich partnerzy mogą mieć dość nierealistyczne oczekiwania odnośnie do tego, 
jak będzie wyglądał ich związek po zwolnieniu skazanego. Więźniowie mają dużo czasu na 
mrzonki na temat tego, jak będzie wyglądać ich życie, z niewielką szansą na „przetestowanie” 
tych fantazji w rzeczywistości. 
 
W trakcie sesji dialogowej pojawią się dwa źródła obaw: 
 
Obawy skazanego  

Gdy ktoś powraca do domu po długiej nieobecności pojawia się wiele obaw. W przypadku 
skazanego jest ich jeszcze więcej. Niektóre obawy zostały wymienione poniżej:  

• Znalezienie pracy 
• Abstynencja i trzeźwość  
• Budowanie pozytywnych relacji 
• Często rola skazanego przed osadzeniem w zakładzie karnym nie była zdrowa. Jak 

będzie wyglądała jego nowa rola? 
• (Ogromny) strach przed niepowodzeniem 
• Odbudowanie zaufania, co jest czasochłonne 
• Jakie są oczekiwania każdego członka rodziny i jak można im wyznaczyć priorytety?  

Obawy rodziny  

Obawy rodziny również są ogromne. Niektóre z obaw, jakie może mieć rodzina wymienione 
zostały poniżej:  

• Kiedy znajdzie pracę? 
• A co jeśli nie uda mu się powstrzymać od nadużywania substancji psychoaktywnych? 
• Co pozostało z naszej relacji, jaką mieliśmy przed pobytem w więzieniu? 
• Czy rozpoznam go? 
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• Czy powróci on do starego stylu życia i przyjaciół? 
• Jak będzie wyglądała jego rola w rodzinie? 
• Kiedy ponownie mu zaufam (książeczka czekowa, dyscyplina, intymność, itd.)?  

Wystąpi wiele mieszanych uczuć i musisz naprawdę dobrze radzić sobie z grupą dialogową, by 
uzyskać pozytywny rezultat. 

Zespół z HAMK University of Applied Sciences (Helena Aarnio, Jouni Enqvist, Tommi 
Sukuvaara, Mikko Kekki i Matti Kokkonen) zidentyfikował 25 procesów zachodzących 
w trakcie dialogu i opracował definicje kluczowych terminów i wyrażeń używanych w trakcie 
tych procesów. Wskazane jest zapoznanie się z nimi, wdrożenie ich i dostosowanie zgodnie 
z wymogami panującego kontekstu i sytuacji.  

Proces dialogowy  
 
 Proces dialogowy 

 
Powiązanie z nauką i współpracą 

I Stan umysłu w momencie dołączania do 
dialogu 

  

1: Symetryczny udział By doszło do współpracy konieczna jest 
opinia każdego uczestnika 

2: Aktywny udział i zachęcanie do niego Każdy powinien być zaangażowany 
w rozwiązywanie problemu 

3: Zaangażowanie w dialog Wytrwałość wzmaga proces 
kolektywnego myślenia 

4: Wzajemne zaufanie, aktywność Złota zasada 
5: Eliminacja egocentryzmu Egocentryzm powinien zostać 

ograniczony 
6: Otwarta i szczera ekspresja Mów o ważnych rzeczach 
7: Szacunek do siebie i innych Szacunek w grupie 
 
II 

 
Przygotowanie do dialogu  

  

8: Zajmowanie i udzielanie głosu Każdy zajmuje głos 
9: Obecność i koncentracja Biorę udział w kolektywnym myśleniu 
10: Uważne słuchanie i kodowanie Bądź czujny i uważny podczas słuchania 
11: Wysłuchiwanie wypowiedzi do końca Nie wszystko zostało jeszcze 

powiedziane 
12: Świadomość swoich założeń i uprzedzeń Rola uprzedzeń w myśleniu 

kolektywnym 
13: Regulacja ekspresji i wstrzymywanie 

uprzedzeń i założeń  
 
 

Uprzedzenia należy wyrazić lub odłożyć 
na bok 
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III Tworzenie momentu dialogowego   
14: Wyrażanie niekompletnych przemyśleń Nie bój się wyrażać niekompletnych 

przemyśleń 
15: Zwięzła ekspresja Zwięzła wypowiedź 
16: Budowanie bezstronnych, otwartych 

pytań, otwieranie się na sposób myślenia 
innych osób 

Problemy związane ze sprzężeniem 
zwrotnym w pracy w grupie 

17: Bezpośrednie pytania jako środek 
uzyskiwania informacji 

Narzędzia dla spotkań internetowych 

18: Nawiązywanie do poprzedniej 
wypowiedzi 

Uwięzienie przez uprzedzenia 

19: Precyzyjne kontynuowanie poprzedniej 
wypowiedzi 

Gruntowne poznanie 

20: Odpowiadanie na pytanie Różne rodzaje wiedzy 
21: Rozpoznawanie kluczowych wypowiedzi Harmonia w pracy zespołowej 
22: Rozpoczynanie kluczowych wypowiedzi  

 
Znajdywanie pomocy u innego 
uczestnika 
 

IV Budowanie ogólnego obrazu poprzez 
dialog 

  

23: Budowanie syntezy Synteza organizuje i rozjaśnia sprawy 
24: Ujawnianie luk w myśleniu i zachowaniu Wypełnianie luk za pomocą współpracy 
25: Otwieranie nowych dróg dla dialogu Jeszcze bardziej gruntowne poznanie 
 

 

Słowniczek 
 
Aktywny udział Uczestnik chce angażować się w dialog, dlatego dobrowolnie 

i entuzjastycznie bierze udział w dialogu poprzez wyrażanie 
swoich myśli. 

Odpowiadanie na 
pytanie 

Uczestnik odpowiada na pytania w sposób otwarty, szczery 
i otwiera swój sposób myślenia na innych. Odpowiada również na 
pytania, wiedząc, że jego sposób myślenia jest dopiero w fazie 
rozwoju. 

Uznanie Uczestnik jest świadomy i uznaje wyjątkowość innych 
uczestników, umożliwiając w ten sposób każdemu uczestnikowi 
pełne realizowanie się w dialogu. 

Świadomość 
własnych uprzedzeń 

Każdy ma pewne uprzedzenia (założenia i/lub oczekiwania) 
dotyczące spraw, o których mowa. Uczestnik staje się świadomy 
i rozpoznaje te uprzedzenia, które mogą opierać się na 
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przypuszczeniach lub wiedzy. Uświadomienie sobie własnych 
uprzedzeń umożliwia uczestnikowi uwzględnienie różnych 
punktów widzenia. 

Obecność i 
koncentracja 

Obecność i koncentracja są ściśle powiązane ze słuchaniem 
i odbiorem informacji. Uczestnik świadomie odrzuca 
„wewnętrzny hałas” we własnym umyśle poprzez wyciszanie 
wszystkich innych myśli i refleksji, z wyjątkiem tych, które 
koncentrują się na odbieraniu i słuchaniu wypowiedzi innego 
uczestnika. Oznacza to, że uwaga skupia się bezpośrednio i 
wyłącznie na tym, co mówi inny uczestnik. 

Nawiązywanie Kiedy uczestnik dialogu nawiązuje do poprzedniej wypowiedzi, 
oznacza to, że powraca do sprawy, która została poruszona 
wcześniej w dialogu, ale którą chce kontynuować. 

Troska Jeśli uczestnik dialogu troszczy się o innych, chce zachowywać 
się przyjaźnie, a przez własne działania wpływać na 
uczestnictwo, naukę i dobre samopoczucie innych. 

Sprawdzanie 
interpretacji 

W dialogu uczestnik wyjaśnia swoje wnioski, czyli interpretacje 
myśli i działań drugiej osoby. Następnie pyta drugiego 
uczestnika, czy jego interpretacja była poprawna i w ten sposób 
upewnia się, czy naprawdę zrozumiał, co powiedziała druga 
osoba. 

Pytanie zamknięte Struktura zamkniętego pytania ogranicza odpowiedź jedynie do 
wyboru alternatywy. Pytanie zamknięte może być pytaniem, 
w którym jedyną możliwą odpowiedzią jest „tak” lub „nie”. 
Pytanie zamknięte może również być tak zwanym pytaniem 
wielokrotnego wyboru, w którym odpowiedź jest wybierana 
spośród pewnej liczby alternatyw. W codziennych rozmowach, 
pytania zamknięte są zazwyczaj pytaniami nacechowanymi 
i zawierają silne sugestie od osoby zadającej pytanie; w związku 
z tym nie są to pytania „czyste”. Gdy tylko jest to możliwe, 
w dialogu podejmowana jest próba zamiany zamkniętych pytań 
na pytania otwarte. 

Wzajemne 
zrozumienie 

Wzajemne rozumienie oznacza, że uczestnicy są świadomi 
sposobu myślenia innych osób, to znaczy rozumieją, jak inni 
uczestnicy widzą omawianą sprawę. Dlatego też wzajemne 
zrozumienie to nie to samo, co ogólne porozumienie (consensus). 

Zwięzła ekspresja Uczestnik wyraża swoje myśli w zwarty, zwięzły sposób. Unika 
chaotycznych wypowiedzi i pustych słów. 

Świadome działanie Działania jednostki są albo świadome, albo nieświadome. Gdy 
osoba świadomie angażuje się w aktywność, koncentruje swoją 
uwagę i obserwuje. Dlatego jest w stanie wyjaśnić i opisać swoje 
działanie. 

Gruntowne poznanie Gruntowne poznanie oznacza, że uczestnicy próbują zrozumieć 
sposób myślenia, zjawiska i zasady związane z określonym 



       
Strona 68 - Projekt DIACEN – Podręcznik i Survival Sourcebook – WERSJA z 11 lutego 2018 

tematem, z którego próbują stworzyć logiczną całość. Ponadto, 
gruntowne poznanie oznacza, że uczestnicy próbują zastosować 
to, czego się nauczyli w praktyce. Myślenie kolektywne 
oszczędza czas, przenosi zrozumienie i wiedzę na zupełnie nowy 
poziom. 

Dogłębne poznanie Dogłębne poznanie oznacza, że uczestnik stara się pogłębić swoje 
zrozumienie rzeczy, zjawisk i zasad. Dzięki temu uczestnicy 
mogą tworzyć połączenia logiczne i stosować to, czego się 
nauczyli w praktyce. Przeciwieństwem dogłębnego poznania jest 
poznanie powierzchowne. 

Działania dialogowe Działania dialogowe to konkretne procedury, które pomagają 
stworzyć moment dialogowy (np. pytanie, uważne słuchanie, 
kontynuowanie i rozpoznawanie kluczowych wypowiedzi). 

„Zbiornik” 
dialogowy 

„Zbiornik” dialogowy odnosi się do warunków, w których 
możliwa jest produktywna interakcja. Warunki takie tworzą 
„zbiornik”, w którym odbywa się proces uważnego słuchania, 
prowadzący do powstawania zmian. W „zbiorniku”, ludzie mogą 
funkcjonować i ufnie wyrażać nawet najbardziej kontrowersyjne 
opinie w bezpiecznym środowisku. 

Pole dialogowe Pole dialogowe odnosi się do pewnego rodzaju stanu 
intelektualnej interakcji, w której ludzie mają możliwość 
poddania swojego myślenia bliższemu zbadaniu. W najlepszym 
razie, pole dialogowe może zacząć się rozwijać i przekształcić w 
dialogowy „zbiornik”. 

Dialog Dialog (z perspektywy nauki) oznacza kolektywne myślenie 
i zaznajamianie się z pewną sprawą lub działaniami oparte na 
równym uczestnictwie. Słowo dialog pochodzi od słów dia 
(przez) i logos (słowa, mowa, znaczenie słów). Monolog, który 
podkreśla wypowiedź i sposób myślenia jednostki, jest 
przeciwieństwem dialogu.. 

Egocentryczność w 
dialogu 

Egocentryczny uczestnik mówi dużo bez szacunku dla innych, 
nie zwraca uwagi na poglądy innych uczestników i działa nie 
dbając o innych. 

Kodowanie na 
„tablicę mentalną” 

Uczestnik zwraca tak baczną uwagę na informację, że zostaje ona 
„wygrawerowana” w jego umyśle dokładnie tak, jak została ona 
przedstawiona. Ważne jest to, że niepodzielna uwaga skupia się 
na prezentowanych informacjach, niezależnie od tego, czy są to 
wypowiedzi ustne czy pisemne. 

Zaangażowanie w 
dialog 

Uczestnik ma poważny stosunek do dialogu i nie poddaje się 
łatwo; nawet gdy napotyka trudne sytuacje, nieustannie 
kontynuuje proces. 

Facylitacja Facylitacja oznacza pomaganie innemu uczestnikowi, wspieranie 
i udzielanie pomocy za pomocą różnych środków. 
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Sprzężenie zwrotne W przypadku uczenia się opartego na współpracy, sprzężenie 
zwrotne (z zewnątrz) odnosi się do wszystkich informacji, które 
dana osoba otrzymuje od innych osób dotyczących jej 
zachowania. Sprzężenie zwrotne informuje odbiorcę o etapie 
rozwoju, w którym aktualnie się znajduje oraz o tym, w jaki 
sposób powinien poprawić swoje zachowanie. Sprzężenie 
zwrotne należy poddać refleksji i analizie, nie należy mu 
bezpośrednio wierzyć. 

Fala Mówimy o fali, gdy działania danej osoby niosą ze sobą silną, 
pozytywną energię, a osoba ta jest w nie w pełni zaangażowana 
i odizolowała się od wszystkiego, co nie jest powiązane z tymi 
działaniami. Entuzjazm i spontaniczne doświadczanie radości są 
ważnymi aspektami fali. 

Nawiązywanie Uczestnik odbiera i koduje wypowiedź innego 
uczestnika/uczestników, a następnie kontynuuje dialog 
w nawiązaniu do kwestii, która została poruszona przez innego 
uczestnika. Uczestnik nawiązujący do poprzedniej wypowiedzi 
stara się powiązać swoją wypowiedź z poprzednią. 

Udzielanie głosu Zasada równości nakazuje, aby każdy uczestnik dialogu miał 
równą ilość czasu i przestrzeni na wyrażanie swoich myśli. 
Oznacza to, że uczestnicy muszą ograniczać swoje wypowiedzi 
i świadomie udzielać innym głosu, tak aby wszyscy uczestnicy 
przyjmowali również rolę słuchaczy. 

Pośpieszna 
interpretacja 

Uczestnik dokonuje nieuzasadnionych przypuszczeń i założeń 
dotyczących myśli i działań innego uczestnika. Założenia są 
pochopne i opierają się na niewystarczających informacjach. 
Jest to jedna z największych pułapek dialogu. 

Nadzieja na 
wzajemne 
zrozumienie 

Uczestnicy dialogu odnoszą się do siebie w dobrej wierze, co 
zachęca ich do poświęcenia dialogowi wystarczającej ilości czasu 
na rozwój. Podstawową cechą ludzkiej natury jest pragnienie 
i dążenie do wzajemnego zrozumienia. 

Wyrażanie 
niekompletnych 
przemyśleń 

Uczestnik ma świadomość tego, że jego sposób myślenia zmienia 
się, rozwija dynamicznie i nieustannie, co oznacza, że jest bardzo 
mało tak zwanych prawd absolutnych. Świadomość tego faktu 
sprawia, że uczestnik jest bardziej skłonny do poddania własnego 
sposobu myślenia analizie. 

Pytanie W dialogu, proces myślenia inicjowany jest przez (otwarte) 
pytania zadawane przez uczestników. Pytania, których celem jest 
otwarte myślenie, sprawiają, że inny uczestnik szczerze 
zastanawia się nad swoim sposobem myśleniem i otwiera je dla 
innych w swój własny, unikalny sposób, co jest niezbędne do 
tego, aby dialog w ogóle mógł mieć miejsce. 

Podtrzymywanie 
dialogu 

Uczestnicy dialogu podtrzymują dialog na różne sposoby, tak aby 
trwał on i „pozostawał żywy” nawet w trudnych i wymagających 
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momentach. 
Kluczowa 
wypowiedź, słowa 
klucze 

Kluczowe wypowiedzi („słowa klucze”) są częścią wypowiedzi 
uczestnika, którą inny uczestnik uważa za szczególnie ważną 
z punktu widzenia tematu rozmowy, dalszego wyjaśnienia 
i rozwinięcia oraz zrozumienia. Te kluczowe wypowiedzi i słowa 
klucze są dokładnie tymi punktami dialogu, które często 
wymagają dalszego wyjaśnienia i opracowania, co z kolei 
pogłębia dialog. Kluczowe wypowiedzi zależą od sytuacji, od 
mówiącego i od słuchacza; dlatego są one wyraźnie subiektywne. 

Nauka poprzez 
dialog 

Nauka poprzez dialog odnosi się do myślenia kolektywnego 
i współpracy opartej na wspólnym celu. Nauka poprzez dialog 
może również oznaczać poszerzanie wiedzy w drodze dialogu. 

Ograniczanie 
własnej wypowiedzi 
w dialogu 

Uczestnik wykorzystuje swoją kolej w dialogu, aby wyjaśnić 
tylko pewien aspekt omawianej kwestii, ponieważ nie chce on 
ograniczać, pozbawiać treści lub zakańczać rozmowy przez 
nadmierne mówienie o swoich poglądach. 

Słuchanie Uczestnik przerywa swoją wypowiedź i zwraca uwagę na 
wypowiedź kolejnego mówcy, przyciszając swój wewnętrzny 
głos. Otrzymuje on informacje od innego mówcy i akceptuje je. 
Słuchanie wymaga od słuchacza, by wyciszył swój umysł. 

Uważne słuchanie Uczestnik odbiera dosłownie wypowiedź innego uczestnika, 
słowo po słowie, bez dodawania lub odejmowania od niej 
czegokolwiek. Innymi słowy, słuchacz „koduje” wypowiedź 
drugiego uczestnika do swojej własnej pamięci tak dokładnie, że 
w zasadzie powinien umieć ją powtórzyć słowo po słowie. 

Wiedza i 
umiejętności 
metakognitywne 

Wiedza metakognitywna to wiedza na temat własnej wiedzy 
i uczenia się. Umiejętności metakognitywne są umiejętnościami 
uczenia się; umiejętnościami, które są używane do 
monitorowania i regulowania własnego zachowania. 

Otwarta ekspresja Otwarte wyrażanie własnych myśli, bez ukrytych celów. 
Uczestnik otwiera się i dzieli swoimi niekompletnymi 
przemyśleniami w bezpośredni i zrozumiały sposób. 

Otwarte pytanie Otwarte pytanie rozpoczyna się od słowa pytającego (co, jak, po 
co, itp.). Respondent ma całkowicie otwarty zakres opcji 
w swojej odpowiedzi. W dialogu otwarte pytania są 
wykorzystywane do utworzenia jak „najczystszej” sytuacji 
początkowej, czyli sytuacji, w której osoba zadająca pytanie nie 
próbuje w żaden sposób wpłynąć na odpowiedź. 

Rozpoczynanie 
kluczowej 
wypowiedzi 

Kluczowa wypowiedź to wypowiedź, zawierająca informacje, 
które mogą zwiększyć zrozumienie tematu przez słuchacza lub 
sposobu myślenia innego uczestnika. Dlatego też, słuchacz 
zaangażowany w dialog pyta o kluczową wypowiedź i żąda 
więcej informacji od osoby, która ją wyraziła. Pytanie można 
zadać poprzez sformułowanie otwartego pytania o kluczową 
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wypowiedź. 
Otwieranie swojego 
sposobu myślenia 

Uczestnik dzieli się z innymi obecnymi swoimi myślami otwarcie 
i szczerze. Uczestnik wyraża swoje myśli, ponieważ jest 
świadomy tego, że każde słowo wypowiedziane w dialogu jest 
istotne dla pozostałych. 

Przerywanie Uczestnik robi miejsce w swoim umyśle na myśli wyrażone przez 
innego uczestnika i poświęca chwilę na zastanowienie się nad 
tymi myślami. W ten sposób brane są pod uwagę myśli innej 
osoby, gdy trwa dialog. 

Pozytywne 
zdumienie 

Uczestnik zadaje pytanie, którego celem jest rozpoczęcie 
omawiania tematu. Istotne jest to, że omawianie tematu jest 
podtrzymywane przez te pytania. Gwarantuje to podtrzymanie 
dociekliwego, pełnego zaciekawienia podejścia, które jest ważne 
w rozwiązywaniu problemów. 

Wzajemność Uczestnicy szanują siebie nawzajem i troszczą się o siebie. 
Przestrzegają tzw. złotej zasady, która mówi, że innych należy 
traktować w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, by traktowali nas. 
Nie pozostawiają oni przyjaciół samych. 

Rozpoznawanie 
kluczowej 
wypowiedzi 

Uczestnik koduje i odbiera wypowiedź innego uczestnika słowo 
po słowie. Słucha wypowiedzi innego uczestnika i rozpoznaje 
części, które powinny być omówione szerzej, by lepiej zrozumieć 
sposób myślenia drugiego uczestnika i zdobyć więcej wiedzy na 
jego temat. Rozpoznanie i identyfikacja kluczowych wypowiedzi 
zależy od ogólnego zrozumienia danego tematu przez uczestnika. 

Kontrola nad 
wyrażeniem 
uprzedzeń 

Uczestnik opóźnia wyrażanie swoich uprzedzeń i przewidywań; 
rozważa, na którym etapie omawiania sprawy może tego 
dokonać, poddając je tym samym analizie i zakwestionowaniu. 

Szacunek Każda osoba jest równie wartościowa, co oznacza, że każdy ma 
prawo do myślenia w taki sposób, w jaki to robi. W dialogu 
oznacza to, że każdy może dzielić się swoim przemyśleniami 
z innymi. Gdy szanujesz siebie samego, automatycznie darzysz 
szacunkiem innych. 

Szczera ekspresja Kiedy uczestnik angażuje się w dialog, ma dobre intencje. 
Wyraża się w sposób otwarty i szczery. 

Omawianie tematu 
do końca 

W dialogu uczestnicy zwracają szczególną na to, by tematy były 
gruntownie omawiane. Oznacza to, że uczestnicy powinni czuć, 
że sprawa została rozpatrzona tak dokładnie, jak to możliwe w tej 
konkretnej sytuacji lub biorąc pod uwagę konkretny cel. 
Omawianie tematu w ten sposób opiera się na nawiązywaniu do 
poprzedniej wypowiedzi i częstym wiązaniu własnych 
wypowiedzi z wypowiedziami pojawiającymi się wcześniej 
w rozmowie. 

Zawieszanie W dialogu można pozostawić pewien temat w zawieszeniu, nie 
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podejmując ostatecznych decyzji i nie wyciągając wniosków. 
Innymi słowy, zakończenie pewnej kwestii może zostać 
opóźnione, jeśli uczestnicy uznają, że dialog jest wciąż w fazie 
rozwoju. 

Symetryczny udział Każdy uczestnik wypowiada się w dialogu mniej więcej tyle razy, 
ile pozostali, a wypowiedzi każdego uczestnika są mniej więcej 
tej samej długości. 

Synteza Synteza jest ogólnym obrazem sposobu myślenia uczestnika 
w danym momencie. 

Zajmowanie głosu Zasada równości nakazuje, aby każdy uczestnik dialogu miał 
równą ilość czasu i przestrzeni na wyrażanie swoich myśli oraz, 
że każdy uczestnik ma prawo zostać wysłuchanym, a jego opinie 
mają być uznawane za równie ważne, co opinie innych. Każdy 
uczestnik świadomie i bez zachęty aktywnie angażuje się 
w dialog i zajmuje głos, by wyrazić swoje myśli. 

Obiekt pytań Uczestnicy mogą pytać innych, między innymi, o fakty, 
informacje, wartości, wierzenia, wrażenia, przeżycia i uczucia lub 
zadawać pytania dotyczące działań i cech danej osoby. 

Zaufanie Zaufanie w kontekście dialogu oznacza, że uczestnik czuje się na 
tyle bezpieczny, aby otworzyć się i wyrazić swoje przemyślenia 
i interpretację sprawy, o której mówi grupa, nawet jeśli 
przemyślenia te są w fazie rozwoju (niekompletne). 

Zrozumienie 
w dialogu 

Celem dialogu jest dogłębne zrozumienie wypowiedzi drugiej 
osoby, a tym samym zrozumienie, co druga osoba naprawdę ma 
na myśli. W gruncie rzeczy oznacza to dążenie do zrozumienia 
człowieka. 

Budowanie syntezy Członkowie budują syntezę, ogólny obraz sposobu myślenia, 
który wyłonił się dzięki ich działaniom i dialogowi. Podczas 
dialogu na końcu każdego etapu budowane są mniejsze syntezy, 
które ostatecznie są wykorzystywane przez grupę podczas 
budowania końcowej syntezy. 

Precyzyjne 
kontynuowanie 

Uczestnik rozpoczyna swoją wypowiedź od słów lub koncepcji 
wyrażonych przez innego uczestnika, po czym je uszczegóławia 
lub pogłębia. 

 

 

Załącznik 1 Life After Prison - The Road Home, Vanishing Dreams (pl. Życie po więzieniu – 
droga do domu, zatracone marzenia) 

Opowieść Andre Normana dostępna na stronie http://www.projectfootprints.com   

http://www.projectfootprints.com/
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Wewnętrzna trauma związana z uwięzieniem w zakładzie karnym jest często niezauważana.  
Trudno jest wyobrazić sobie wpływ tego systemu na daną osobę. Poza bliznami na ciele, każdy 
więzień nosi w sobie poczucie straty i cierpienie. Zazwyczaj kilka tygodni przed zwolnieniem 
skazany dostaje powiadomienie. W tym czasie marzy o spędzaniu czasu ze swoimi dziećmi, 
spożywaniu „prawdziwego jedzenia” w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Niektórzy nawet 
fantazjują o paradzie czekającej na nich po uwolnieniu. Koniec odliczania, zamykania 
i słuchania poleceń. Za kilka tygodni pokaże światu, jak bardzo mylił się, umieszczając go w tym 
miejscu. Przeciętny więzień marzy o założeniu własnej firmy, pomaganiu trudnej młodzieży 
i podróżowaniu po świecie pierwszą klasą. Przez kilka kolejnych tygodni wszystkie jego myśli 
są produktywne i pozytywne. Nie przychodzą mu do głowy żadne problemy. Nie myśli o niczym 
innym niż odniesienie sukcesu. To miejsce niesie za sobą zbyt wiele koszmarnych wspomnień, 
by chcieć tu wracać. Gdy zbliża się ten dzień, rodzina zachęca go, mówiąc, że może spełnić 
wszystkie swoje marzenia.  

Żyjąc w więzieniu przez ostatnie dziesięć lat, będąc nikim, zrobiłbym wszystko, by znaleźć się 
na wolności. Chodząc po spacerniaku, patrzę na ściany, które rzucały cień na moje życie w tym 
miejscu i próbuję przypomnieć sobie młodego chłopca niezdolnego do dowiedzenia swojej 
niewinności, gdy przekraczał mury tego miejsca dziesięć lat temu. Teraz to nieważne, nie 
potrzebuję już tego chłopca, ponieważ to się skończyło. Pokonałem system; dożyłem momentu, 
w którym stąd wychodzę… 

Nie myślę o niezliczonych osobach, które wychodziły stąd przede mną i którym się nie udawało 
ani o żadnych innych negatywnych rzeczach. Od teraz życie jest dobre. Jeśli potrafiłem przeżyć 
dziesięć lat w tym miejscu, to potrafię przeżyć na wolności. 

Słyszę swoje imię dochodzące z głośnika. Spacerniak zamiera, nikt nic nie mówi. Gdy z głośnika 
dochodzi imię więźnia, dzieją się dziwne rzeczy. Jesteśmy ze sobą wszyscy związani, każdy 
w ciszy wypowiada modlitwę za tego, który wychodzi, bez względu na to, czy jest to przyjaciel, 
czy wróg. Przez tę krótką chwilę połączona ze sobą jest cała populacja.  

Idąc korytarzem do bramy umysł przeciąża się i wypełnia pustką. Zbyt wiele rzeczy się zmienia, 
by je pojąć. Potem otwierają się powoli ostatnie drzwi i wychodzę na wolność. Nigdy więcej 
kajdanek, wieży strzelniczej, numerków na klatce piersiowej, tylko cisza.  

Patrzę na siebie, starając się dojrzeć, co się zmieniło. Odkrywam jednak, że jestem tym samym 
człowiekiem, który kilka minut wcześniej stał na spacerniaku, patrząc na to, co było po drugiej 
stronie ściany. Ale jak może być to ten sam człowiek? Wolność jest teraz rzeczywistością. Wraz 
z nadejściem wolności coś musi się zmienić. Poczekam chwilę – parada jeszcze nie nadeszła.  

Gdy funkcjonariusz odwozi mnie na dworzec, uśmiecha się szyderczo i rzuca zwyczajowe „do 
zobaczenia”. Pierwsze dziesięć minut jazdy pociągiem poświecone zostają pełnym nienawiści 
myślom o funkcjonariuszu i jego uśmieszku. Jakim prawem uważa on, że tam wrócę? „Chrzanić 
go, on mnie nie zna”. 

Wszyscy ludzie w pociągu wiedzą, skąd wracam. Gapią się na mnie zza swoich gazet, nic nie 
mówiąc, ale myślą o tym, że jestem złym człowiekiem. Staram się wyglądać tak, jakbym do nich 
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pasował, ale jestem jedynym czarnym w tym pociągu. Siedząc w biurze kuratora sądowego 
i czekając na spotkanie, staram się zapomnieć o uśmieszku funkcjonariusza i ludziach z pociągu. 
Przypominam sobie, że przetrwałem i że mi się udało. Kurator zaczyna od reprymendy. 
Wszystko widział, wszystko słyszał i o wszystkim wie. Jeśli nie będę przestrzegać dwóch 
milionów zasad, które mi przedstawił, wrócę do więzienia – koniec historii. Po wysłuchaniu, jak 
wyglądają badania na obecność narkotyków i że muszę znaleźć pracę na wczoraj, mogę zadać 
pytanie. W mojej głowie kłębi się tyle myśli. „Jak mogę dostać pożyczkę? Gdzie znajdę dobre 
programy dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych?” Większość moich myśli 
skupia się wokół czynienia dobra. Po czterdziestu minutach krzyku, jedyne, co ma dla mnie 
znaczenie, to pytanie, kiedy kończy się moje zwolnienie warunkowe i kiedy będę miał z głowy 
kuratora. Pogrzebał chwilę w papierach i rzucił jakąś absurdalną datę. Staram się wytłumaczyć, 
że ta data jest błędna. Moje słowa zainicjowały zawziętą wymianę zdań, która zakończyła się, 
gdy kurator rzekł, że ma rację, bo tak mówi. Wychodząc z jego biura, wyrzucam otrzymane od 
niego dokumenty do pierwszego kosza na śmieci, który widzę.. 

Nareszcie w domu. Wygląda dużo gorzej, niż go zapamiętałem. Cieszę się, że tu jestem, ale 
czuję się dziwnie. Ostatnim razem będąc tutaj, byłem dzieckiem kroczącym po złej drodze. 
Przekonuję siebie, że sytuacja zmieniła się, ponieważ jestem starszy. Spędzam czas z rodziną. 
Potem moi bliscy wracają do swojego życia. Wychodzę na spacer i spotykam swój stary gang. 
Mówią „gościu, minęło dziesięć długich lat, chcieliśmy Cię odwiedzić, ale wiesz, jak jest”, 
odpowiadam „tak, wiem”. Teraz przyjeżdżają po mnie codziennie, jeździmy do monopolowego 
i po zioło. Zapewniają mnie, że nie wyjdzie w badaniu moczu. W aptece można kupić coś, co 
sfałszuje wynik. Nie palę zioła, ale wypijam kilka drinków, wspominam dawne czasy 
i opowiadam historie o więziennych wojnach.  

Minął tydzień, a ja nie mogę spać. Nie mogąc zasnąć, rozmyślam nad swoim życiem, pobytem 
w więzieniu i moich przyjaciołach, którzy są tutaj. Spanie na podwójnym łóżku przypomina mi 
więzienie. Wyciągam papiery, z którymi wróciłem do domu. Patrzę na swój business plan, który 
jest wśród nich. Ten warsztat dla samochodów dostawczych to był naprawdę dobry pomysł. 
Zanim odłożę business plan na bok i będę znowu myślał o znalezieniu dziewczyny, przeglądam 
go, podziwiając swój pomysł. Znalezienie dziewczyny to delikatna kwestia, dziesięć lat to długi 
czas. Dzwonię do swojego znajomego, żeby mnie z kimś spiknął. Mój pierwszy raz był szybszy 
niż bym tego chciał i niż powinien. Ale był w porządku. Jestem z nią w kontakcie i mamy się 
znowu spotkać. W jakiś sposób szybko została moją dziewczyną. To, że nie pracuje, pali zioło 
i pije nie jest dla mnie niczym poważnym. Najważniejsze, że uprawia ze mną seks i dobrze się 
przy niej czuję. Ona ma złe nawyki, a ja złą przeszłość, więc jesteśmy kwita.  

Szukanie pracy doprowadza mnie do szału. Aplikowałem już do przynajmniej czterdziestu 
miejsc i nikt się nie odezwał. Zawsze pytają o więzienie. Mój kurator zasugerował jedno 
miejsce, ale pamiętam, jak ten gość z filmu „Gorączka” został wystawiony przez swojego 
kuratora. Poza tym, nie zamierzam słuchać mojego pana i władcy. Wiem, że jedynym celem jego 
życia jest wsadzenie mnie z powrotem do pudła. Spotykam się ze swoją dziewczyną u niej w 
pracy. Mam regularny plan dnia. Pracuję cały dzień, przesuwając kamienie i zamiatając podłogę, 
wracam do domu i przebieram się, resztę dnia spędzam ze swoją dziewczyną w jej mieszkaniu, 
pijemy, ona pali, uprawiamy seks i dzień się kończy. Dzięki pracy mam z głowy swojego pana 
i władcę. Mojej mamie nie podoba się moja dziewczyna, ale cieszy się, że jestem w domu i że 
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mam pracę. W końcu dostaję się do związku, dzięki czemu mam wyższą wypłatę. Teraz zamiast 
autobusem, jeżdżę do pracy i z powrotem własnym samochodem. Przebieram się u mojej mamy, 
jadę do mojej dziewczyny, pijemy, palimy, uprawiamy seks i kończy się kolejny dzień.  

W weekendy kręcę się z moimi znajomymi po mieście. Lokalne bary nie są zbyt daleko. Kilka 
razy ścięliśmy się z innymi ekipami, ale nie było to nic poważnego. Chodziło tylko o, żeby się 
odprężyć i cieszyć życiem. Gdy zgarnęła nas policja, nie robiłem sobie nic z tego. Kiedy znowu 
poczułem kajdanki na swoich nadgarstkach, ten mały chłopiec we mnie zaczął płakać. Nie byłem 
oburzony, szczerze mówiąc, czułem się, jak zwykle. Jak gdyby nigdy nie były zdjęte z moich 
nadgarstków. Sędzia nie przyznał mi kaucji ze względu na moje zwolnienie warunkowe. 
Prokurator chciał, żeby ten pistolet był mój, chociaż siedziałem z tyłu. Krzyczałem, że policja 
nie miała uzasadnionego podejrzenia, by przeszukać samochód. Kłamali, że czuli zapach 
marihuany, a mnie nikt nie słuchał. Dlaczego ktoś miałby mnie słuchać, przecież urodziłem się 
winny. Aresztowanie było wystarczającym powodem, by uznać, że naruszyłem warunku 
zwolnienia, a pozytywny wynik badania moczu nie pomógł. Gdy kurator podpisywał moje 
papiery, nie byłem w stanie podnieść głowy.  

Idąc w stronę wozu transportowego, powinienem był wiedzieć, że to był on. Tylko tym razem 
zamiast uśmieszku, jego mina mówiła „a nie mówiłem”. Niewiele byłem w stanie powiedzieć, 
gdy jechaliśmy autem. Zaczął opowiadać mi, co działo się w więzieniu. Nie chciałem tego 
słuchać. Opowiedziałem mu moją historię o uzasadnianym podejrzeniu, ale on tylko pokręcił 
głową. Nie mógł powstrzymać się od opowiedzenia mi, jak wygląda jego dzień. Rano zawozi 
więźniów zwolnionych warunkowo na dworzec, a po południu zbiera z okolicznych sądów tych, 
którzy naruszyli warunki zwolnienia.  

Będąc z powrotem w celi, starałem się nadać sens swojej dziewięćdziesięciodniowej wycieczce 
na wolność. Opowiedziałem każdemu, kto chciał słuchać mało przekonywującą historię 
o uzasadnionym podejrzeniu. Obwiniałem policję i kuratora. Doszukałem się wystarczającej 
liczby naruszeń mojego zwolnienia ze strony systemu, by móc go powalić.  Poprosiłem mamę, 
by przesłała mi moje dokumenty prawne. Znalazłem doradcę, który zgodził się mi pomóc. 
Dałem mu moje dokumenty, by mógł zbadać sprawę. Dowiedziałem się od mojej dziewczyny, że 
jest w czwartym tygodniu ciąży. A mimo to, nadal pali, pije i uprawia seks. Muszę się stąd 
wydostać, by zadbać o swojego potomka.  

Siedząc na spacerniaku, rozmyślałem, jak wydostać się z tego bagna, kiedy zjawił się mój 
doradca. Dał mi jakieś papiery, mówiąc, że zaplątały się w moje dokumenty. Był to business 
plan na mój warsztat. Dawno go nie widziałem. Zanim wyrzuciłem go do kosza, przeczytałem 
go jeszcze raz, podziwiając swój pomysł. Pomyślałem, że był to świetny plan. 
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SURVIVAL SOURCEBOOK 

. . . przewodnik po życiowych umiejętnościach 

 

Poniższa część jest dodatkiem do Podręcznika dialogu DIACEN. Podręcznik jest podstawą 
programu mającego na celu pomoc personelowi, więźniom i innym osobom w skutecznym 
komunikowaniu się od momentu naruszenia prawa przez skazanego do jego zwolnienia i długo 
po nim w taki sposób, by pomóc więźniowi odnieść sukces na wolności.  

Survival Sourcebook jest prototypem indywidualnej instrukcji, którą każdy więzień może użyć 
do identyfikowania i katalogowania zasobów i informacji, których będzie używał, gdy będzie 
wychodził na wolność oraz żyjąc w społeczności. 

Życie może być skomplikowane, nawet dla osób, które nigdy nie były w więzieniu i które znają 
własną społeczność. Codziennie pojawiają się nowe pytania. Dla tych, którzy posługują się 
komputerem, internetem i wyszukiwarkami, odpowiedzi na większość pytań nie są trudne do 
znalezienia.  

Dla tych, którzy zostali pozbawieni tych narzędzi, znalezienie odpowiedzi staje się bardziej 
skomplikowane. Na niemalże każde pytanie jest dostępna odpowiedź, tak jak dostępna jest 
pomoc w przypadku prawie każdego problemu. Od problemów, które Twoim zdaniem tylko Ty 
masz, po problemy, z którymi wszyscy się borykają. Informacje i pomoc są dostępne, jeśli tylko 
wiesz, gdzie szukać.  

Posługując się tą instrukcją jak szablonem, każdy więzień może stworzyć swój własny Survival 
Sourcebook. Jeśli skazany zainicjuje ten proces, z pomocą Służby Więziennej i innych osób, 
będzie wiedział, gdzie szukać pomocy w swojej społeczności. Ponadto, będzie lepiej rozumiał 
różne procedury wymagane, by uzyskać dostęp do zasobów wspólnotowych.  

ZASOBY 

Kompletując własny Survival Sourcebook lub katalog zasobów, szukaj informacji poza źródłami 
oczywistymi, np.: 

IDŹ DO BIBLIOTEKI 

Szczególnie ci, którzy nie znają się na komputerach lub nie mają dostępu do internetu, 
przekonają się, że biblioteki służą nie tylko do wypożyczania książek. W bibliotece publicznej 
możesz znaleźć informacje na niemalże każdy temat, np.:  

• ile wynosi cena używanego samochodu, 

• jaki jest numer telefonu cioci Mimi w Miami, 

• jak ubrać się na rozmowę o pracę, 

• jaka jest najlepsza lodówka w Twoim zasięgu cenowym.  
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W zasadzie, większość informacji zawartych w tej książce można znaleźć w lokalnej bibliotece.  

Jednak w tej książce, a jeszcze lepiej – w tej, którą sam stworzysz, szybciej odnajdziesz 
potrzebne informacje.  

W zależności od wielkości biblioteki, możesz również znaleźć książki dla osób w różnym wieku 
i o różnych zainteresowaniach: 

• książki dla dzieci,          

• poradniki, 

• informatory,       

• gazety i magazyny, 

• książki telefoniczne, 

• książki nagrane.                      

Książki nagrane to książki utrwalone na kasetach magnetofonowych lub płytach dvd. Są 
świetnym rozwiązaniem dla osób niewidomych, niedowidzących i dla każdego, kto chce 
przeczytać książkę, ale ma ograniczoną umiejętność czytania. 

Możesz tam również znaleźć: 

• płyty i kasety,            

• mapy, 

• magazyny,              

• fllmy, 

 • rozkłady jazdy autobusów, 

• komputery, 

• informacje dotyczące głosowania,       

• sprzęt audiowizualny. 

Wiele bibliotek może również dysponować materiałami, które dostarczają do osób, 
nieopuszczających swojego miejsca zamieszkania. Uzyskanie pomocy jest bardzo proste. 
Wystarczy spytać o punkt obsługi, a następnie powiedzieć pracownikowi biblioteki, jakich 
informacji się szuka. Pracownik skieruje do odpowiedniej sekcji i powie, jak korzystać 
z materiałów bibliotecznych, by znaleźć to, czego się szuka. 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA (usługa ta i przykładowe numery telefonów podane poniżej będą 
się różnić w zależności od kraju i miasta). Powinieneś skompletować swoją własną listę ważnych 
numerów telefonów i adresów. 

Książka telefoniczna zazwyczaj zawiera:                                
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• numery telefonu do lokalnych służb i osób prywatnych,                 

• informacje, jak korzystać z telefonu, 

• informacje dotyczące agencji rządowych, firm i organizacji, kościołów, lokalizacji ulic, dóbr 
konsumpcyjnych i usług, bibliotek, stowarzyszeń, klubów i szkół,                                              

• numery linii kryzysowych i numery alarmowe.      

 

Wiele książek telefonicznych zawiera również takie informacje, jak:  

• mapy miasta,       

• informacje dotyczące parków i rekreacji, 

• wykaz ulic,    

• informacje dotyczące miasta, 

• informacje dotyczące rachunków za telefon i rozmów długodystansowych.  

 

Wiele lokalnych książek telefonicznych ma specjalną sekcję z wykazem różnych agencji opieki 
społecznej i zdrowotnej.  

 

GAZETY 

Poza informacjami dotyczącymi bieżących wydarzeń, w lokalnych gazetach znajdziesz również: 

• spis domów i mieszkań do wynajęcia lub na sprzedaż, 

• informacje dotyczące lokalnych bazarów, towarów i usług, wyprzedaży garażowych i lokalnej 
rozrywki.            

Warto również zapoznać się z reklamami umieszczanymi w gazetach przez lokalne firmy. 
Sprawdzając cotygodniowe promocje spożywcze, możesz naprawdę dużo zaoszczędzić (patrz 
rozdział 6). W gazetach znajdziesz również informacje dotyczące rozrywki i wydarzeń 
w mieście, takich jak koncerty, kina, sport i spotkania klubowe. Jeśli nie prenumerujesz gazety, 
możesz przeczytać ją w lokalnej bibliotece. 

ŻYCIE W SPOŁECZNOŚCI  

Społeczność to coś więcej niż tylko ludzie, z którymi mieszkasz, jesz, pracujesz i bawisz się.  
 
ZAANGAŻOWANIE  
Każdy może przyczynić się do poprawy sytuacji, czy to poprzez pomoc w zmniejszeniu 
przestępczości w okolicy, czy też biorąc udział w wyborze następnego prezydenta. Pierwszym 
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krokiem jest zapoznawanie się z bieżącymi informacjami. Najłatwiejszym sposobem na to, by 
być poinformowanym o tym, co dzieje się w twoim otoczeniu, jest: 
   
•   czytanie gazet, 
•   słuchanie wiadomości w radio i oglądanie w telewizji, 
•   czytanie magazynów informacyjnych. 
 
Bieżące wydarzenia mogą bezpośrednio wpływać na Ciebie i Twoją rodzinę, a czasami, jeśli 
wiesz, co się dzieje wokół Ciebie, mogą pomóc Ci wprowadzić zmiany. 
 
Większość polityków i grup politycznych przedstawia tylko jedną interpretację sytuacji – ich 
interpretację. Nie oznacza to, że się mylą, ale że zwykle istnieje więcej informacji i innych 
sposobów postrzegania tych informacji. Nigdy nie poznasz całego problemu, jeśli będziesz 
słuchać tylko jednej grupy. 
  
Ważne jest, aby zachować otwarty umysł, słuchać obu stron i czytać „między wierszami”. 
Oprócz zrozumienia bieżących wydarzeń ważne jest, abyś zrozumiał, jak działa rząd i co 
Konstytucja mówi o twoich prawach i obowiązkach. Kopię Konstytucji można znaleźć 
w lokalnej bibliotece.   
 
Dowiedz się, czy masz prawo do głosowania – jeśli tak, GŁOSUJ!  
 
 

 

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY SURVIVAL SOURCEBOOK 
UMIEŚĆ W NIM INFORACJE NA TEMAT: 

 

SCHRONIENIA TYMCZASOWEGO 
Niemal wszystkie społeczności zapewniają tymczasowe schronienie osobom, które tego 
potrzebują:     
•   maltretowanym mężczyznom, kobietom i dzieciom 
•   osobom i rodzinom o niskich dochodach 
•   osobom i rodzinom bezdomnym.  
 
By znaleźć tymczasowe schronienie, sięgnij do swojej książki telefonicznej pod hasło 
„schroniska”. Jeśli nie znajdziesz tam informacji, zadzwoń na telefon zaufania, a zostaniesz 
odpowiednio poinstruowany. 
 
Inne tymczasowe miejsca zamieszkania:  
•   hotele i motele, 
•   pensjonaty. 
 
JAK ZNALEŹĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA: WYNAJEM DOMU LUB MIESZKANIA 
Większość ludzi stoi przed wyborem pomiędzy wynajmem mieszkania lub domu. By ułatwić 
sobie decyzję, co jest lepsze dla Ciebie, rozważ następujące czynniki: 
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DOMY 
•   są cichsze, 
•   dają więcej prywatności, 
•   mają więcej miejsca na rekreację na świeżym powietrzu i przestrzeni dla dzieci i zwierząt, 
•   zwykle są większe i posiadają więcej przestrzeni magazynowej. 
.   
MIESZKANIA 
•   mają niższy czynsz, 
•   mają niższe opłaty za media, 
•   mają mniej opłat za media, 
•   wymagają mniejszych nakładów pracy, nie trzeba kosić trawnika, ani odśnieżać. 
  
OPŁACANIE CZYNSZU – NA CO CIĘ STAĆ?    
Decydując o tym, czy lepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest dom czy też mieszkanie, 
najważniejszą rzeczą do rozważenia jest „ile mogę zapłacić?”. Ogólnie rzecz ujmując, czynsz nie 
powinien przekraczać 25% twojego dochodu. 
 
Decydując się na wynajem, będziesz musiał wpłacić kaucję, która wynosi zwykle wysokość 
jednego czynszu. Kaucja stanowi ochronę dla wynajmującego w przypadku, gdy lokator 
uszkodzi nieruchomość lub wyprowadzi się bez zapłacenia czynszu za ostatni miesiąc. 
Wyprowadzając się, otrzymasz zwrot kaucji jeśli nie uszkodzisz nieruchomości ani nie 
przerwiesz najmu. Możesz zażądać szczegółowej listy kosztów naprawy ujętych z kaucji. Opłaty 
za media mogą być czasem wliczone w czynsz. Mogą obejmować one: 
•  wodę, gaz, prąd, 
•  wywóz śmieci. 
 
Jeśli opłaty za media są wliczone w czynsz, wtedy opłata czynszowa może być nieco wyższa. 
Jeśli przewidujesz, że będziesz otrzymywał wysokie rachunki za media, wtedy poszukaj miejsca, 
w którym opłaty za media są wliczone w czynsz. W przeciwnym razie, możesz nieco 
zaoszczędzić opłacając je samodzielnie. Zanim podejmiesz decyzję o wynajęciu lokalu, zadzwoń 
do firm dostarczających media, aby uzyskać oszacowanie wysokości rachunków za media.   
Możesz również być odpowiedzialny za instalację telefonu i opłacanie abonamentu. Jeśli 
w domu lub mieszkaniu nie ma jeszcze telefonu, wtedy będziesz musiał go kupić albo 
wydzierżawić od firmy telekomunikacyjnej. W dzisiejszych czasach jednak wiele osób używa 
telefonów komórkowych i nie posiada telefonu stacjonarnego w domu.  
 
Jeśli opłacasz media, możliwe, że będziesz musiał wpłacić zaliczkę przed dostarczeniem usługi. 
W niektórych miejscach nie trzeba wpłacać zaliczki jeśli posiada się żyranta. Żyrant to osoba, 
która zobowiązuje się zapłacić rachunek jeśli z jakiegoś powodu Ty nie będziesz mógł. 
  
Ilość zużywanego gazu lub prądu różni się w poszczególnych miesiącach, więc wysokość 
rachunków również będzie się różnić. Wiele dostawców mediów prowadzi tzw. prognozy. 
Opłacasz wtedy rachunek za przeciętne miesięczne zużycie. Prognozy sprawdzają się lepiej przy 
planowaniu budżetu, ponieważ wiemy dokładnie, ile będzie wynosił rachunek. Gdy będziesz 
kontaktował się z dostawcą gazu lub prądu w sprawie ich przyłączenia, poproś o wystawienie 
prognozy. Opłata czynszowa będzie niższa jeśli mieszkanie lub dom nie są umeblowane, ale 



       
Strona 81 - Projekt DIACEN – Podręcznik i Survival Sourcebook – WERSJA z 11 lutego 2018 

będziesz musiał wtedy umeblować je samodzielnie. W niektórych przypadkach trzeba również 
zaopatrzyć się we własny piekarnik i lodówkę.   
   
Gdy określisz, ile możesz zapłacić za wynajem, media, kaucję i koszty przeprowadzki, możesz 
zacząć szukać miejsca zamieszkania.   
 
Zanim zdecydujesz się na wynajem, sprawdź:   
•   jak można kontaktować się z właścicielem lub zarządcą mieszkania, 
•   czy w domu lub mieszkaniu jest pralka, 
•   czy posiada ono bezpieczne i wygodne miejsce parkingowe, 
•   czy są w nim ślady obecności myszy lub karaluchów. Sprawdź, czy nie ma ich w szufladach, 
pod zlewem i innych kryjówkach. Poszukaj odchodów myszy oraz pułapek na karaluchy lub 
myszy pozostawionych przez poprzednich lokatorów. 
•   czy nic nie przecieka i czy nie ma plam z wody na suficie lub na ścianach, 
•   czy nie odchodzi lub nie marszczy się farba lub tapeta, 
•   czy ściany są otynkowane, 
•   (jeśli w danym miejscu zamieszkania jest piwnica) czy piwnica nie jest zalana i czy nic nie 
przecieka, 
•   czy w danym miejscu zamieszkania jest wystarczająco dużo miejsca dla Ciebie, Twojej 
rodziny i twoich rzeczy. 
•    czy jest wystarczająco dużo przestrzeni magazynowej, 
•    czy dozwolone jest posiadanie zwierząt, 
•   czy wszystko działa. Włącz i wyłącz światła. Odkręć krany. Spłucz wodę w toalecie. 
Sprawdź, czy drzwi się zamykają. 
•   czy w drzwiach i oknach są sprawne zamki, 
•   czy okolica jest względnie bezpieczna, 
•   czy miejsce to zlokalizowane jest w pobliżu środków komunikacji publicznej, szkół, parków, 
sklepów, itd., 
•   czy budynek jest czysty i zadbany, 
•   stan i wiek pieca, grzejnika wody, lodówki, piekarnika i klimatyzatora, 
•   czy jest wystarczająco dużo gniazdek elektrycznych i czy są poręcznie rozmieszczone, 
•   czy miejsce jest odpowiednio wentylowane, 
•   czy posiada odpowiednią izolację, 
•   czy okna i drzwi zamykają się cicho, 
•   czy okna są w dobrym stanie, 
•   (jeśli sam opłacasz ogrzewanie i klimatyzację) czy jesteś w stanie zaoszczędzić na 
rachunkach, 
•   wyjścia awaryjne,  
 
 MIESZKANIE 
•    Czy mieszka w nim zarządca lub właściciel? 
•   Postaraj się oglądnąć je wieczorem, gdy inni lokatorzy są w mieszkaniach, by sprawdzić jak 
jest głośno. 
•  Jeśli to właściciel uiszcza opłaty za media, poszukaj termostatów, byś mógł regulować 
temperaturę w mieszkaniu. 
•    W jakim stanie są korytarze i pozostałe miejsca? 
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NAJEM 
Najem to umowa prawna między właścicielem lokalu a najemcą. Zgodnie z nią, możesz 
mieszkać w lokalu wynajmującego w zamian za uiszczanie opłaty. W umowie tej znajdują się 
również inne warunki. Upewnij się, że zostanie podpisana taka umowa. Będzie Cię ochraniać 
jeśli właściciel nie dotrzyma warunków.   
 
Umowa najmu zawiera zwykle: 
1) IMIĘ, NAZWISKO I ADRES wynajmującego i najemcy. 
2) WYSOKOŚĆ CZYNSZU 
O ile lokal nie podlega przepisom o kontroli czynszu, to w okresie obowiązywania umowy 
najmu, wynajmujący nie może podnieść opłaty czynszowej. 
3) TERMIN PŁATNOŚCI czynszu. 
4) DŁUGOŚĆ TRWANIA umowy najmu. Innymi słowy, jak długo zobowiązujesz się opłacać 
czynsz, a wynajmujący pozwala Ci mieszkać w jego lokalu. Umowa najmu może zostać zawarta 
na dowolny okres. Najczęściej trwa rok. Jeśli naruszysz postanowienia umowy najmu, będziesz 
musiał zapłacić karę. Nie zobowiązuj się wynajmować lokal dłużej niż sądzisz, że będziesz 
w nim mieszkał. 
5) POWIADOMIENIE O ZWOLNIENIU LOKALU. 
Jeśli zamierzasz się wyprowadzić, musisz powiadomić o tym wynajmującego, nawet jeśli 
umowa najmu zbliża się do końca. W umowie zawarta będzie informacja, kiedy należy 
powiadomić wynajmującego. Uważaj, ponieważ niektóre umowy najmu przedłużają się 
automatycznie jeśli wynajmujący nie zostanie powiadomiony o zwolnieniu lokalu przez 
najemcę. W umowie najmu powinna również być zawarta informacja o karach, jakie obowiązują 
za naruszenie postanowień umownych. 
6) KAUCJA. 
Umowa najmu określa wysokość kaucji oraz warunki jej zwrotu. 
7) OPŁATY ZA MEDIA. 
W umowie najmu określone zostaje również, kto opłaca media. 
8) Umowa najmu może zawierać również klauzule dotyczące zwierząt domowych, dzieci, 
podnajmowania (jeżeli najemca wynajmuje lokal komuś innemu), stanu lokalu przed  
rozpoczęciem obowiązywania umowy oraz wszelkie inne informacje.   
  
Nie podpisuj umowy najmu jeśli: 
•  Zezwala ona wynajmującemu na odłączenie wody lub ogrzewania, bądź wymianę zamków 
w drzwiach jeśli dokonasz napraw na własną rękę. 
•  Zobowiązuje Cię do kontynuowania opłacania czynszu jeśli lokal został zniszczony przez 
pożar, tornado, itp. 
•  Zwalnia wynajmującego z odpowiedzialności za uszkodzenia ciała doznane przez Ciebie lub 
Twoich gości. 
•  Zezwala wynajmującemu na przywłaszczenie należących do Ciebie rzeczy jeśli nie będziesz 
opłacał czynszu. 
•  Zobowiązuje Cię do uiszczania opłat sądowych, które zapłacić ma wynajmujący jeśli zostanie 
wniesiona sprawa do sądu. 
Pamiętaj o tym, że możesz negocjować warunki umowy. Nie musisz przystawać na wszystko, co 
oferuje Ci wynajmujący. Jeśli wspólnie z wynajmującym to uzgodnicie, możesz dokonać 
wszelkich zmian. 
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Powyższe informacje mają na celu pokazanie, jak szczegółowy może i powinien być Twój 
Survival Sourcebook. Dialog między pracownikami, więźniami i innymi osobami może pomóc 
w opracowaniu szczegółowej i przydatnej broszury dla więźnia (a okaże się, że wiele informacji 
będzie również pomocnych dla personelu). Powyższe informacje obejmują jedynie podstawowe 
kwestie. Pozostałe dotyczą: 

• praw wynajmującego/najemcy, 
• ubezpieczenia dla właścicieli i wynajmujących nieruchomości, 
• innych możliwości znalezienia miejsca zamieszkania (np. przyczepy), 
• kupna domu (finansowanie, hipoteka, podatki i ubezpieczenie, kwestie prawne, itp.), 
• bezpieczeństwa w domu (pożar, zabezpieczenia domu przed dziećmi, tornado, burze, 

itp.), 
• dokumentów prywatnych i dotyczących lokalu. 

 
Pozostałe części Twojego osobistego Survival Sourcebook mogą dotyczyć następujących 
zagadnień (każda może być tak szczegółowa, jak opisano powyżej): 
ZATRUDNIENIE   

• Narzędzia do samooceny 
• Gdzie szukać pracy? 
• Otrzymanie pracy 
• Utrzymanie pracy 
• Prawa pracownika 
• Związki zawodowe 
• Wolontariat (praktyki lub zdobywanie doświadczenia) 
• Zakładanie własnej działalności 

WYKSZTAŁCENIE   
• Wykształcenie Twojego dziecka 
• Kształcenie dorosłych 
• Kontynuowanie kształcenia 
• Finansowanie kształcenia 
• Wskazówki dla uczniów w każdym wieku  

ŚRODKI FINANSOWE  
• Wysokość płacy netto 
• Sporządzanie budżetu 
• Bankowość 
• Pożyczki 
• Kredyt 
• Zadłużenie i windykacja 
• Pomoc publiczna 
• Oświadczenia woli, pełnomocnictwa  

STAWANIE SIĘ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM   
• Świadome zakupy 
• Jak zwrócić niechciany zakup? 
• Jak najlepiej rozporządzać pieniędzmi? 
• Sztuka wykorzystywania bonów 
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• Pomoc żywieniowa 
• Inne programy pomocy żywieniowej  

TY I TWÓJ SAMOCHÓD  
• Zakup samochodu 
• Zakup używanego samochodu 
• Ubezpieczenie samochodu 
• Dbanie o samochód 
• Oszczędzanie paliwa 
• Bezpieczna jazda 
• W razie wypadku  

RODZINA   
• Małżeństwo 
• Przemoc domowa 
• Rozwód 
• Antykoncepcja 
• Ciąża 
• Adopcja 
• Opieka nad dzieckiem  

UZALEŻNIENIE OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (alkohol, narkotyki) 
ZDROWIE  

• Lekarze i dentyści 
• Leki 
• Ubezpieczenie zdrowotne 
• Twoje zdrowie 
• Choroby  

GRUPY SZCZEGÓLNE  
• Byli więźniowie  

o Zwolnienie warunkowe  
o Policja 

 Jeśli zostałeś zatrzymany i jesteś przesłuchiwany 
 Jeśli wiesz o popełnionym przestępstwie 
 Jeśli zostałeś aresztowany  

• Osoby starsze 
• Weterani 
• Imigranci i uchodźcy  

 
Kopię elektroniczną pełnej wersji Survival Sourcebook można nabyć w Contact Center, Inc. – 
garyhill@cegaservices.com.  
 

mailto:garyhill@cegaservices.com
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