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WSTĘP

Trudno zaplanować i zapełnić więźniowi życie znaczącą, a jednocześnie 
przyjazną treścią, by dobrze wykorzystał on kilka, kilkanaście albo 
kilkadziesiąt lat odbywanej kary. 

Uczą się tego sami skazani, którzy przed pozbawieniem wolności żyli z dnia 
na dzień, dalecy od planów, trochę bez sensu i na opak dobremu modelowi 
życia zwykłego obywatela. 

Tymczasem długoterminowa kara jest dla nich jedyną okazją – przestrzenią, 
którą mogą ogarnąć, czasem, który mogą dyscyplinować, zwartym kręgiem 
ludzi, do których mogą dotrzeć i kontaktować się – aby zdobyć się na 
refleksję, zrobić bilans swojego życia, wyznaczyć sobie cele i zadania do 
nich prowadzące. 

Podręcznik warsztatów z więźniami długoterminowymi i zeszytami zadań 
dedykowanymi im do pracy samodzielnej może być pewnym ułatwieniem 
i okazję tę uczynić bardziej realną, zrozumiałą i przystępną. Jego celem 
jest dostarczenie więźniom wiedzy niezbędnej do zrozumienia zasad 
i wartości świata społecznego, nauczenie ich umiejętności osobistych 
i interpersonalnych przydatnych w kontaktach międzyludzkich. 

Tematy i treści zawarte w podręczniku są odpowiedzią na potrzeby 
człowieka związane z jego byciem w świecie, osobistym i społecznym 
dojrzewaniem i rozwojem. Odpowiadają na potrzebę zrozumienia swojego 
zachowania i jego skutków oraz przyczyn dobrych i błędnych wyborów. 

Przekazywanie samej wiedzy to nie wszystko. Człowiek uczy się poprzez 
doświadczenie i samodzielne lub zespołowe wykonywanie konkretnych 
zadań. Dlatego warsztaty i interaktywne sposoby pracy są skuteczną metodą 
regularnej pracy z więźniami. 

Podręcznik składa się z dwóch części powiązanych tematycznie – 
scenariuszy warsztatów oraz zeszytów zadań (do pracy samodzielnej). 
Optymalne wykorzystanie podręcznika zakłada prowadzenie warsztatów 
z grupą przez moderatora, a w drugim etapie (po każdych zajęciach) pracę 
samodzielną uczestników na podstawie zeszytów zadań. 

Obydwie części podręcznika można wykorzystywać odrębnie, ponieważ 
zeszyty zadań do pracy samodzielnej zawierają streszczenie wiedzy o danym 
temacie (którą na warsztatach przekazuje prowadzący). Na jej podstawie 
można wykonać zadania, niezależnie od uczestnictwa w warsztatach.

Z uwagi na uniwersalne treści, podręcznik może być wykorzystywany 
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w pracy z młodzieżą, studentami, grupami zaniedbanymi społecznie lub 
wykluczonymi (innymi niż więźniowie). Ostatnie trzy tematy są związane 
z „byciem przestępcą”. Choć niektóre ich treści i zadania, po odpowiedniej 
modyfikacji, można wykorzystywać w pracy z powyższymi grupami. 

Podręcznik jest dedykowany wszystkim, którzy zechcą prowadzić warsztaty 
i pracować z więźniami długoterminowymi: wychowawcom i psychologom 
Służby Więziennej, wolontariuszom, studentom, organizacjom 
pozarządowym. 

Zasadą warsztatowej pracy z więźniami powinno być:

•	 prowadzenie zajęć przynajmniej przez dwóch moderatorów, którzy 
włączają się w pracę grupy, 

•	 udział grupy porównawczej – alternatywnej (grupy z zewnątrz), 
o różnorodnych doświadczeniach, poglądach, celach w stosunku do 
więźniów np. studentów, 

•	 prezentowanie obiektywnej wiedzy – czyli tego jak jest, jak coś jest 
rozumiane w świetle nauki, jakie są prawidłowości w myśleniu 
i działaniu człowieka,

•	 cykliczny charakter powiązany z kontraktem uczestnika,

•	 poufność warsztatów (wyrażane poglądy, opinie, prywatne 
doświadczenia nie są przekazywane poza grupę warsztatową).

Każdy scenariusz warsztatów ma swój schemat: cele, metody, materiały, czas 
trwania. Podsumowania i komentarze służą obiektywizacji. Podręcznik 
zawiera opis sposobów interaktywnej pracy warsztatowej i scenariusz 
ćwiczeń służących integracji grupy. Metody pracy są w scenariuszach 
warsztatów oznaczone odpowiednią ikoną na marginesie podręcznika. 
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burza mózgów

drama

praca w grupach

multimedia

poznaj i zrozum 

przećwicz i praktykuj

zajmij stanowisko – wybierz i zdecyduj

tworzenie – zrób coś z niczego

Podręcznik wraz z załącznikami (jak również inne materiały dotyczące 
pracy z więźniami długoterminowymi) są dostępne na stronie internetowej: 
lajfersi.uw.edu.pl.
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•	 Adwokat diabła. Najpierw każdy uczestnik bądź grupa wspólnie ustala 
jedno twierdzenie lub prawdę życiową, które uważa za nie podlegające 
wątpieniu. Następnie uczestnik grający rolę diabła zadaje innym 
uczestnikom serię pytań, z których pomocą stara się zdruzgotać i poddać 
w wątpliwość to, co inni uznają za słuszne. Nie wolno mu atakować 
wprost tych twierdzeń. Może jedynie zadawać kłopotliwe pytania. 

•	 „Burza mózgów”. Ideą jest wydobycie od uczestników wszystkich 
pomysłów na zadany temat, zgodnie z ich własną wiedzą 
i doświadczeniem. W ten sposób szybko kompletujemy listę 
odpowiedzi i zachęcamy uczestników do aktywnego udziału 
w zajęciach. Metoda pokazuje im, jak wiele już sami wiedzą. Każda 
odpowiedź jest dobra. Nie oceniamy jej, ani nie komentujemy, 
jeśli propozycja jest niejasna prosimy uczestnika o wyjaśnienie. 

•	 Debata „za i przeciw”. Debata jest uporządkowanym sporem 
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami jakiegoś poglądu. Pozwala 
nam spojrzeć na ten sam problem z dwóch różnych punktów 
widzenia i dostrzec różnorodne aspekty danego zjawiska. Na tej 
podstawie podejmujemy decyzję. Aby debata była uporządkowana 
dobrze jest: określić jej temat (także w formie pytania) oraz czas 
potrzebny do przygotowania argumentów na poparcie swoich 
stanowisk i czas debaty, podzielić się na dwie grupy, ustalić reguły 
debaty (czas wypowiedzi, kolejność, sposób wyrażania opinii), 
wybrać przewodniczącego debaty, który będzie udzielał głosu na 
przemian obu stronom, kontrolował czas wystąpień, kulturę dyskusji, 
upominał w przypadku naruszenia wcześniej określonych reguł i zrobi 
podsumowanie. Uczestnik debaty może przedstawić swoje zdanie 
i uzasadniające je argumenty za pomocą metody PRES (opis dalej).  

•	 Drama. Uczestnicy wchodzą w konkretną rolę i odgrywają ją, 
nierzadko bez słów. Formą dramy jest pantomima, poza, scenka. 
Drama to inscenizacja wzbogacona nie tyle słowami co rekwizytami 
i scenografią ilustrującą wybrany temat, gdzie jej uczestnicy występują 
w określonych rolach, interpretując je we własny sposób poprzez 
utożsamianie się z odgrywaną postacią. W dramie ważne jest, aby nie 
przedstawiać gotowych wzorców, scenariuszy. Powinna dominować 
aktywność i spontaniczność. Pozwala to doświadczać samego 

INTERAKTYWNE SPOSOBY 
PRACY NA WARSZTATACH
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siebie, umożliwia twórczą ekspresję za pomocą ruchu, gestu, pozy. 

•	 Drzewo decyzyjne. Jest to metoda pozwalająca na graficzny zapis 
procesu podejmowania decyzji w związku z rozważanym problemem. 
Po zdefiniowaniu problemu uczestnicy określają cele i wartości istotne 
dla podejmujących decyzję. Następnie znajdują różne możliwości 
rozwiązań. Określają także pozytywne i negatywne skutki każdego 
możliwego rozwiązania, by na koniec wydać ostateczny werdykt. 
Metoda pozwala znaleźć różne rozwiązania danego problemu i zauważyć 
związki między tymi rozwiązaniami. Pozwala również dostrzec skutki 
przyjętego rozwiązania i dalsze konsekwencje. Niezbędne jest określenie 
wartości, które wyznaje podejmujący decyzję. Jest to dobra metoda, aby 
zobaczyć świat z innej perspektywy. Uczy łączenia konkurencyjnych 
wartości, interesów, szacowania strat i korzyści, ograniczania szkód. 
Budując drzewo decyzyjne trzeba przejść następujące etapy: określenie 
problemu, określenie celów i wartości, podanie kilku rozwiązań (lub 
jednego), określenie pozytywnych skutków każdego rozwiązania, 
określenie negatywnych skutków każdego rozwiązania, podjęcie 
właściwej decyzji. Bardziej rozbudowane jest drzewo rozwiązań, które 
sięga do przyczyn problemu – korzeni. Pień drzewa to główny problem, 
korzenie to jego przyczyny, zaś korona to efekty (skutki) problemu – 
pozytywne i negatywne. 

•	 Dyskusja. Metoda, pozwalająca nie tylko przekazać wiedzę, ale często 
przeprowadzić rozmowę o wartościach bądź spór o nie. Prócz tematu 
dyskusji powinien znaleźć się jej prowadzący, który pilnuje reguł, 
kolejności głosów, czasu i jest odpowiedzialny za podsumowanie 
(słucha aktywnie i zbiera argumenty). Dyskusja może zaangażować 
całą grupę a może być to dyskusja panelowa – między zaproszonymi 
ekspertami a publicznością, bądź tylko między ekspertami. Ciekawa 
jest też tzw. dyskusja piramidowa (szczeblowa), która pozwala 
na przejście od indywidualnego stanowiska do stanowiska całej 
grupy – gdyż ono – przy różnorodności opinii i doświadczeń, 
jest celem. Na początku każdy uczestnik indywidualnie rozważa 
problem podany przez prowadzącego i formułuje odpowiedź 
pisemną. Następnie uczestnicy siadają dwójkami i ustalają wspólne 
stanowisko. Potem dwójki dobierają się w czwórki, czwórki w ósemki 
itd. i za każdym razem uzgadniane jest wspólne zdanie. Na koniec 
uczestnicy wypracowują jedno wspólne stanowisko całej grupy.   

•	 Fotografie, komiksy, rysunki i kolaże. „Obraz jest wart tyle co tysiąc 
słów”. Rysowanie to ważna forma wyrażania siebie, komunikacji 
ze światem, a czasem „zaklinania” rzeczywistości, gdy logo grupy 
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czy organizacji łączy kilkunastu ludzi w jednym celu. Metoda 
służy zobrazowaniu abstrakcyjnych niekiedy pojęć i wartości. 

•	 Gry, testy, konkursy, quizy. Te metody sprawdzają wiedzę uczestników 
i motywują ich do zdrowej rywalizacji. Służą też odprężeniu, 
rozruszaniu się, pobudzeniu, przerwaniu pewnego impasu. 
Katalog metod tego rodzaju jest szeroki: gry quizowo-turniejowe, 
rozrywki umysłowe (krzyżówki, rebusy, szarady), gry planszowe, 
np. strategiczne i losowe, gry z giełdą pomysłów, gry sytuacyjne, 
gry symulacyjne (inscenizacyjne), gry ruchowo-zręcznościowe. 

•	 Kazusy. Kazus to inaczej przypadek z życia wzięty bądź zmyślony, 
krótka historia, opis zdarzenia lub sytuacji, w której znalazł się 
człowiek. Przedstawiony przypadek stawia pewne pytania i wymaga 
analizy. Zadaniem uczestników jest albo przedstawić swoją analizę 
i ocenę sytuacji postępowania człowieka albo znalezienie dla niego 
rozwiązania bądź rozstrzygnięcia, jeśli wchodzą oni w rolę sędziów. 
W zależności od tego, czego dotyczy przypadek, rozwiązanie bądź 
rozstrzygnięcie powinno opierać się na przepisach prawa, zasadach 
współżycia społecznego, normach obyczajowych, wartościach, itd. 

•	 Kruszenie. Ta metoda często nazywana jest odwrotną burzą mózgów. 
Polega na wyróżnieniu jak największej liczby wad wybranego 
obiektu czy rozwiązania. Jest to sesja nadmiernego i programowego 
krytycyzmu. „Kruszenie” pozwala dostrzec słabe strony i zagrożenia.  

•	 Mapa naszych myśli. Metoda graficzna służąca porządkowaniu dużej 
ilości informacji. To szczególny rodzaj notowania, który zwiększa 
efektywność pracy i zapamiętywania. Pozwala też pracować intuicji 
i sprzyja twórczemu myśleniu. Uczestnicy tworzą własne definicje 
i skojarzenia, a nie odtwarzają cudze. Tworząc mapę myśli, można 
używać rysunków, symboli i krótkich haseł. Mapa powinna być 
przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze 
rzeczy, istotne dla twórcy. 

•	 Maszyna bez wad. Metoda pozwala na zaprojektowanie idealnej 
„maszyny” (obiektu, instytucji, np. więzienia, rodziny, itp.), 
która nie miałaby żadnych wad, które zwykle sprawiają, że 
zawodzi. Idealna „maszyna” stanowi dobry punkt wyjścia do 
zaprojektowania „maszyny” realnej. Uczestnicy tworzą ją poprzez 
myślenie życzeniowe, próbując wyobrazić sobie idealny stan 
rzeczy. Na koniec starają się przybliżyć ideał do rzeczywistości.  
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•	 Metaplan. W pracach nad problemami, które wymagają bardzo 
wnikliwej uwagi i mogą przynieść wiele rozwiązań, warto zilustrować 
proces osiągania porozumienia przez zastosowanie metaplanu. Jak to 
się robi? Uczestnicy zastanawiają się nad sposobem przedstawienia 
problemu tak, by nie sugerować rozwiązań. Równolegle pracują 
w kilku zespołach, gdyż wówczas jest szansa uzyskania większej 
liczby rozwiązań problemu. Przedstawiają ogólny zarys graficzny 
problemu poprzez wyszczególnienie następujących obszarów: 

Jak jest?
(ocena stanu aktualnego,  

wyjściowego)

Jak powinno być?
(wskazanie możliwości  

poprawy aktualnej sytuacji)
Dlaczego nie jest tak  

jak być powinno?
(zastanowienie się nad przyczynami 

zaistnienia określonej sytuacji)

Wnioski
(co zrobić, żeby było tak jak 

być powinno? Sformułowanie 
wniosków, których realizacja 

doprowadzi do poprawy 
sytuacji)

Następnie uczestnicy dyskutują powyższe pytania. Lider grupy 
przedstawia efekt pracy. Na koniec wszyscy uczestnicy wybierają 
jedno najlepsze rozwiązanie. Metoda umożliwia postawienie diagnozy 
określonej sytuacji.

•	 Metoda nie wprost. Metoda polega na wyrażaniu emocji i przeżyć 
oraz opowiadaniu o sobie w sposób pośredni, zakamuflowany. Może 
przybierać różne postaci: uczestnik opowiada o sobie wypowiadając się 
w osobie trzeciej, jakby był narratorem, a nie bohaterem opowieści albo 
wyraża siebie poprzez atrybut, przedmiot, rekwizyt, który samodzielnie 
wybiera i uznaje za najlepiej do niego pasujący, tzn. odzwierciedlający 
jego cechy, charakter, osobowość. Na przykład, mówi, które zwierzę 
najlepiej oddaje jego naturę/ sposób życia/ osobowość/ temperament 
albo która postać popularnej bajki jest do niego podobna. Walorem 
tej metody jest aktywizowanie tych, którzy nie chcą bądź wstydzą 
się mówić o sobie w sposób bezpośredni. Pomaga także w nauce 
abstrakcyjnego myślenia oraz pracy w oparciu o symbole. Porównując 
się do przedmiotu, zwierzęcia itd. i poszukując cech wspólnych 
uczestnik zauważa liczne podobieństwa z otaczającym go światem.

•	 Mock trial. Jest to symulacja rozprawy sądowej. Ćwiczenia te występują 
w dwóch formach. Pierwszą z nich jest rozdanie uczestnikom ról 
z pełnym scenariuszem. Ich zadanie polega na jego odczytaniu. 
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Drugą formą jest rozdanie ról jedynie częściowo zdefiniowanych: 
podane są dwie wersje wydarzeń, np. dostarczone przez policjanta, 
biorącego udział w wydarzeniach oraz oskarżonego, próbującego 
udowodnić swoją niewinność. Na podstawie tego materiału uczestnicy 
występujący w roli obrońcy i prokuratora oraz inne postacie biorące 
udział w zdarzeniu (świadkowie, eksperci, rodzina oskarżonego) 
tworzą dalszy ciąg scenariusza, aktywnie go rozwijając.

•	 PRES (4P). Jest to sposób na zwięzłe przedstawienie swoich poglądów 
i w efekcie porządkowanie dyskusji. Chodzi o wyrażenie swojej 
indywidualnej opinii według schematu: Punkt widzenia – Powód – 
Przykład – Podsumowanie. Na przykład:
Punkt widzenia: Uważam, że podstawową wartością demokracji jest 
tolerancja.
Powody (racje): Ponieważ uczy nas ona szacunku wobec swoich różnic, 
różnorodności, rozbieżności.
Przykład: Ilekroć widzę brak tolerancji, a wręcz nienawiść, wobec 
rozbieżnych światopoglądów lub opinii, kolorów skóry, chcę się 
wypisać z takiego państwa, nie szanuję go, przestaję cenić głos innych 
w dyskusji.
Podsumowanie: Dlatego uważam, że tolerancja jest podstawową 
wartością demokracji, bo uczy nas szacunku wobec siebie.

•	 Puzzle. Metoda pozwalająca na przekazanie dużej ilości wiedzy przez 
uczestników, gdyż każdy staje się ekspertem i znawcą fragmentu 
rzeczywistości. Uczestnicy dzielą się na „grupy eksperckie”, w których 
przyswajają sobie wiedzę na określony temat, a następnie rozdzielają 
się i przyłączają do innych ekspertów tworząc nowe grupy. W tych 
niejednorodnych grupach łączących ekspertów od różnych fragmentów 
wiedzy, uczestnicy przekazują sobie to, czego dowiedzieli się w swojej 
macierzystej, jednorodnej grupie eksperckiej. Następnie wszyscy 
wracają do swoich macierzystych grup i uczą się wzajemnie – każdy 
słyszał tę samą wiedzę i teraz ma okazję się nią podzielić. Metoda Puzzli 
odwzorowuje zasadę, że najlepszą metodą uczenia się jest uczenie 
innych. Wykorzystujemy ją, gdy uczestnicy mają do przyswojenia 
partię materiału, którą da się podzielić na fragmenty. Stanowią one 
jakby puzzle, tworzące całą układankę. 

•	 Scenki. To krótkie przedstawienia przygotowane przez uczestników, 
które mogą przedstawiać ich własne bądź zmyślone doświadczenia. Ta 
metoda pozwala im doświadczyć sytuację życiową – poczuć emocje, 
spontanicznie wypowiedzieć słowa, naturalnie zareagować, ale 
w bezpiecznym otoczeniu. Scenki mogą poruszać problem dobrego 
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bądź złego zachowania bohatera, konflikt wartości lub interesów, który 
przeżywa odgrywana postać. Odgrywając prawdziwe życie, także 
doświadczamy życia. Scenki mogą być improwizowane i wówczas 
opierają się na opisanej krótkiej historii albo zarysie sytuacji, bez ścisłych 
wytycznych i sekwencji. Są też scenki reżyserowane, rozgrywane 
na podstawie rozdanego scenariusza. Każdy uczestnik odgrywa 
przypisaną mu rolę. Przy jednym i drugim rodzaju scenek można 
wykorzystać metodę stop-klatki. Oznacza ona, że każdy oglądający 
scenkę ma prawo zatrzymać kadr i wejść na miejsce bohatera i rozegrać 
to po swojemu. Po zakończeniu scenki uczestnicy powinni mieć czas 
na „wyjście z roli”. Wymyślając scenkę, trzeba przewidzieć czy sytuacja 
lub konkretni bohaterowie nie obrażą uczuć czy doświadczeń jej 
uczestników lub widzów. 

•	 SWOT. Jest to klasyczna analiza. Skrót pochodzi od angielskich słów: 
Strenghts – mocne strony, Weaknnesses – słabe strony, Opportunites 
– szanse, Threats – zagrożenia. Najprostszym i najczęściej stosowanym 
sposobem wykonania analizy SWOT jest identyfikacja czynników 
zewnętrznych (szanse i zagrożenia) i wewnętrznych (mocne i słabe 
strony) dla określonego podmiotu (np. firmy) w kontekście ustalonego 
celu (np. rozwoju firmy). Metoda polega na zespołowej analizie i ocenie 
określonego problemu lub wydarzenia. Pomaga w podejmowaniu 
określonych decyzji. Wymaga podejścia do problemu w sposób 
krytyczny i twórczy. Analizę można zapisać w następującej tabeli:

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Zasoby (utrzymać)
Słabe strony

Przeszkody (wyeliminować)
Czynniki zewnętrzne

Szanse
Możliwości (uzyskać)

Zagrożenia
Obawy (unikać)

•	 Sześć kapeluszy. Metoda ta polega na podchodzeniu do problemu 
z sześciu stron. Każdy kapelusz jest innego koloru, a kolory symbolizują 
odmienny sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniu. Po 
założeniu (dosłownie lub w przenośni) danego kapelusza uczestnik ma 
za zadanie myśleć w odpowiadający mu sposób. Kapelusz biały analizuje 
informacje, które ma i koncentruje się na faktach i liczbach, czerwony 
to typ emocjonalny, który nazywa i ujawnia swoje emocje, kieruje się 
intuicją i uczuciami, czarny formułuje wątpliwości, ocenia krytycznie, 
szuka słabych stron i jest ostrożny, żółty jako przeciwieństwo czarnego 
patrzy na problem z perspektywy wartości i korzyści, podkreśla mocne 
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strony. Zielony to marzyciel i twórca, myśli twórczo i w tym myśleniu 
nie zna granic („co by było gdybym problem zwiększył, dodał coś do 
niego, podzielił, zastąpił, był po drugiej stronie, zaraził problemem 
drugiego człowieka, oswoił się z nim”), zaś niebieski odpowiada za 
porządek, planowanie i podsumowanie, to on uświadamia sobie, że 
ma osobiste centrum dowodzenia myśleniem, dzięki któremu wybiera, 
który kapelusz włożyć.



Część I
Warsztaty
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Cele:
•	 Poznamy cel wspólnej pracy i plan warsztatów.
•	 Poznamy swoje imiona, damy się poznać z różnych perspektyw 

i zapamiętamy się nawzajem.
•	 Wypracujemy wspólny kontrakt – zasady pracy w trakcie warsztatów.

Metody: poznaj i zrozum, przećwicz i praktykuj, zajmij stanowisko – 
wybierz i zdecyduj

Materiały: kłębek wełny, flipchart, balon, kartki samoprzylepne w dwóch 
kolorach, mazaki

UWAGA: ćwiczenia 1-3 polecamy przeprowadzić na pierwszych 
warsztatach – czas trwania 1 godz. 30 min. Ostatnie ćwiczenie nr 4 jest 
propozycją ćwiczenia integracyjnego na kolejne warsztaty.

1. Poznajmy się – na dobry początek

Prowadzący przedstawia siebie (i ewentualnie innych prowadzących 
oraz uczestników „z zewnątrz” więzienia, np. studentów, wolontariuszy), 
przedstawia cel i temat warsztatów. 

Następnie wszyscy siadamy w kole. Aby lepiej zapamiętać swoje imiona, 
po kolei przedstawiamy się dodając do swojego imienia przymiotnik 
zaczynający się na tę samą literę co swoje imię, np.: Patryk Przyzwoity, 
Roman Romantyczny, Magda jak Marzenie.

Teraz będziemy kojarzyć swoje imiona, ale warto utrwalić je 
w pamięci. Prowadzący odsłania napisany wcześniej na flipcharcie sposób 
autoprezentacji. Pozostając w kole, będziemy zawiązywać między sobą sieć 
jak pająk, a jednocześnie więzi. Prowadzący trzyma jako pierwszy kłębek 
wełny i jej nitkę oplątuje sobie wokół palców lub jednej dłoni i przedstawia 
się w następujący sposób:
•	 mam na imię …, 
•	 lubię …, 
•	 ostatnio udało mi się …, 
•	 mam nastrój na … (w skali 1-5), bo …  

Po przedstawieniu się, prowadzący rzuca kłębek dalej – najlepiej do kogoś 
siedzącego naprzeciwko lub po przekątnej, sam cały czas pozostając 
połączony z siecią (temu służyło oplątanie nitki wokół swojej dłoni). 

INTEGRACJA GRUPY

Materiały: kłębek wełny, flipchart, mazaki
30 minut
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Każdy następny uczestnik dokonuje autoprezentacji, a następnie oplątuje 
dłoń fragmentem nitki, przyłączając się do sieci. Rzucamy kłębek 
wełny, do chwili, aż wszyscy uczestnicy będą związani siecią i dokonają 
autoprezentacji. Czas, który już sobie poświęciliśmy, słowa, którymi 
się opisaliśmy i widoczna gołym okiem sieć przypominają nam o relacji 
i współzależności, jakie będziemy tworzyć w trakcie naszych warsztatów. 

2. Wypracowanie kontraktu       

Prowadzący przedstawia ideę i cele warsztatów bardziej szczegółowo – do 
czego wspólnie zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Zanim rozpoczniemy 
wspólną pracę, warto wypracować kontrakt – na jakich warunkach będziemy 
pracować, na co się godzimy, a czego sobie wzbraniamy. Wypracowując 
kontrakt mamy na uwadze cel warsztatów i ogólnospołeczne zasady, 
potrzebę zapewnienia dobrej atmosfery, własne upodobania i ograniczenia. 
Prowadzący zapisuje na flipcharcie to, co grupa uzna, że powinno znaleźć 
się w kontrakcie. Każdy może podać pomysł i wspólnie decydujemy czy 
wpisać go do kontraktu i dlaczego daną zasadę uznajemy za uzasadnioną 
i potrzebną. Prowadzący może zacząć od pierwszej zasady, a właściwie 
warunku udziału w warsztatach, że ewentualne niesnaski, uprzedzenia 
i podziały zostawiamy na zewnątrz sali. Na czas trwania warsztatów 
uwalniamy się od tego.

Inne potrzebne zasady zazwyczaj wpisywane do kontraktu warsztatów to: 
•	 Szanujemy się, w tym słuchamy się, nie mówimy jednocześnie, nie 

śmiejemy się z siebie.
•	 Nie nadużywamy zasady dobrowolności, czyli nawet jak brakuje nam 

dobrej woli, bierzemy udział w poszczególnych zadaniach.
•	 Na czas warsztatów mówimy sobie po imieniu (bądź na Pan/Pani).
•	 Jesteśmy punktualni i przestrzegamy regulaminu miejsca, w którym 

przebywamy.

Gdy kontrakt jest gotowy każdy uczestnik podpisuje się pod nim. Następnie 
mocujemy go w widocznym miejscu na ścianie, aby w razie czego każdy 
mógł odnieść się do przyjętego zobowiązania. 

3. Oczekiwania i obawy 

 

Na pierwszych warsztatach, czyli gdy grupa spotyka się po raz pierwszy 

30 minut

30 minut

Materiały: flipchart, mazaki

Materiały: flipchart, balon z koszykiem, kartki samoprzylepne 
w dwóch kolorach, mazaki
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albo gdy temat kolejnych warsztatów wydaje się trudny i kontrowersyjny, 
warto odnieść się do swoich oczekiwań, obaw, wątpliwości. Wyrażenie ich 
będzie pomocne zarówno na samym początku warsztatów (prowadzący 
i uczestnicy będą wiedzieć z czym się mierzą), jak i na ich końcu, gdy 
dokonamy oceny czy nasze obawy były zasadne czy nie, czy udało nam 
się wspólnie wyjaśnić wątpliwości i spełnić oczekiwania. Wszyscy bowiem 
pracujemy na ten efekt. 

W tym celu prowadzący rozdaje uczestnikom kartki w dwóch kolorach: 
czerwona kartka – oznacza obawę lub wątpliwość związaną z warsztatami, 
a zielona – oczekiwanie z nimi związane, w dwojakim rozumieniu – co 
korzystnego chcę z nich wynieść dla siebie lub innych albo co chcę z siebie 
dać (czego oczekuję po warsztatach, a czego od samego siebie). Na każdej 
kartce zapisujemy jedno stwierdzenie. Uczestnicy i prowadzący mogą 
wybrać maksymalnie 3 kartki niezależnie od koloru. 

Następnie każdy przylepia swoje kartki do kosza z balonem (może być on 
narysowany na flipcharcie lub może to być prawdziwy balon przyklejony 
nad koszem, realnym albo narysowanym). Zasadą jest, że nasze oczekiwania 
przyklejamy obok balona – gdyż one windują nas w górę, a obawy lub 
wątpliwości przyklejamy do kosza i poniżej, gdyż one nam jeszcze ciążą.

Następnie prowadzący czyta stwierdzenia i się do nich odnosi albo mówi, 
że do danego oczekiwania lub obawy wrócimy na końcu warsztatów, gdyż 
dopiero wówczas będziemy w stanie je ocenić. 

To odniesienie się jest ważne zarówno dla uczestników – mogą usłyszeć 
bezpośrednio reakcję prowadzącego – a także dla samego prowadzącego. 
Być może uczestnicy mają oczekiwania, których warsztaty nie będą w stanie 
spełnić i to trzeba powiedzieć na wstępie. 

4. Ćwiczenia na kolejne warsztaty przypominające i utrwalające imiona

Po pierwszych warsztatach być może nie zapamiętamy imion wszystkich 
uczestników. Warto zatem podczas kolejnych warsztatów zacząć od 
ćwiczenia przypominającego. Oto dwie propozycje:

•	 Siadamy w kole, każdy z nas ma wymyślić co zabierze ze sobą na 
bezludną wyspę. „Bagaż” musi zaczynać się na tą samą literę co własne 
imię i nie może się powtórzyć. Zaczyna pierwsza osoba np.: „Piotr, 
na bezludną wyspę zabiorę parasol”, zadaniem kolejnej osoby jest 
powtórzyć co zabierze poprzednik i wypowiedzieć swoje imię i rzecz, 
czyli „Piotr na bezludną wyspę zabierze parasol, a ja, Adam, zabiorę 

Materiały: przygotowane losy z niedokończonymi zdaniami

15 minut
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aparat fotograficzny”. Wszyscy w koło powtarzają rzeczy wymienione 
począwszy od pierwszego uczestnika, aż do momentu, gdy ktoś zmieni 
kolejność lub zapomni czegoś powiedzieć. Wtedy zaczynamy od nowa 
od tego uczestnika, którego dotyczyła pomyłka lub zapomnienie.

•	 Przypominamy swoje imiona z dodatkowym dokończeniem zdania. 
Prowadzący przygotowuje losy z niedokończonymi zdaniami. Każdy 
uczestnik bierze jeden los, następnie mówi swoje imię i kończy 
wylosowane zdanie, np.: Mam na imię Marek i „lubię kiedy za oknem 
widać zielone drzewa”. Przykłady niedokończonych zdań: 

gdybym był złotą rybką...

najpiękniejsze dla mnie miejsce to...

najbardziej nie lubię, gdy...

lubię kiedy za oknem...

najsmaczniejsza rzecz na świecie to...

zwierzę, które mnie określa to...

gdybym mógł zostać postacią filmową to byłby to...

lato kojarzy mi się z...

gdybym miał być żywiołem byłbym...

najpiękniejsze słowo to...

mój wymarzony dzień to...

w dzieciństwie najbardziej nie lubiłem...

gdybym był porą roku to byłaby to...

chciałbym zjeść kolację z...

na bezludną wyspę zabrałbym...

chciałbym potrafić...

chciałbym polecieć na księżyc z...

chciałbym żeby na świecie nie było...
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SCENARIUSZ 1
SPOŁECZEŃSTWO JAKO TAKIE,  
CZYLI JAKIE?  
CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

Cele:
•	 Uporządkujemy swoją wiedzę na temat społeczeństwa.
•	 Rozwiniemy umiejętność formułowania argumentów w dyskusji.
•	 Zwiększymy świadomość o swoim udziale w społeczeństwie i pełnio-

nej w nim roli.

Metody: praca w grupach, burza mózgów, tworzenie – zrób coś z niczego, 
zajmij stanowisko – wybierz i zdecyduj, przećwicz i praktykuj

Materiały: flipchart, mazaki, kartki, długopisy, kolorowe gazety, klej, no-
życzki, arkusze papieru, kolorowy sznurek (taśma pasmanteryjna), różne 
przedmioty do toru przeszkód (np. krzesła, butelka z wodą, itp.), chusta na 
oczy, załączniki

Bibliografia:
•	 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995.
•	 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
•	 Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Odkrywamy na nowo. Wiedza o spo-

łeczeństwie, Warszawa 2015.
•	 P. Krzesicki, M. Poręba, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.
•	 Materiały wiedzy o społeczeństwie: http://www.ceo.org.pl

Czas trwania warsztatów: 3 godziny

1. Społeczeństwo jako takie, czyli jakie? Tworzymy definicję 
społeczeństwa

Część pierwsza

W trakcie spontanicznych wypowiedzi uczestników prowadzący zapisuje 
na flipcharcie to, co się im kojarzy z pojęciem „społeczeństwo”. Następnie 
podkreśla słowa kluczowe, które tworzą definicję społeczeństwa. To 

50 minut

10 minut

Materiały: flipchart, mazaki, kolorowe gazety, klej, nożyczki, 
kartki, długopisy
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ćwiczenie służy wypracowaniu skojarzeń przez wszystkich uczestników, 
aby w ukierunkowany sposób pracować nad zobrazowaniem społeczeństwa 
i jego istotnych elementów w drugiej części ćwiczenia.

Społeczeństwo – duża zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane 
terytorium, posiadająca wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz 
sieć wzajemnych stosunków społecznych.

Część druga

W kolejnym zadaniu, pracując w grupach tworzymy collage pt. 
SPOŁECZEŃSTWO. W powstałych pracach powinny pojawić się 
skojarzenia i przykłady tego, co wchodzi w skład rozumianej przez każdą 
z grup definicji społeczeństwa. Korzystamy z dostępnych materiałów, 
doświadczeń i wyobraźni. Posiłkujemy się zapisanymi wcześniej słowami-
kluczami z „burzy mózgów”. Urozmaiceniem naszych collage będą 
wydarte elementy z kolorowych gazet (dzienników, miesięczników, itp.). 
Po zakończeniu pracy, po kolei prezentujemy swoje plakaty i omawiamy 
je – co według każdej z grup obrazuje społeczeństwo? Z jakich elementów 
się ono składa? Czy jest coś wspólnego, powtarzalnego, co każda z grup 
zauważyła? Co to takiego? 

Na koniec zadania mocujemy każdy collage do ściany, aby obraz 
społeczeństwa stworzony przez uczestników był widoczny do końca 
warsztatów.

2. Życie w społeczeństwie – człowiek społeczny czy indywiduum?

W dwóch grupach pracujemy nad tematami: 
•	 Co to znaczy że jestem istotą społeczną? 
•	 Co to znaczy, że jestem jednostką, indywiduum w społeczeństwie? 

Zapisujemy na kartkach nasze odpowiedzi. Następnie każda z grup nadaje 
zapisanym przez siebie stwierdzeniom wartości dodatnie i ujemne. Są 
bowiem plusy i minusy bycia istotą społeczną, jak również plusy i minusy 
bycia jednostką i indywiduum. W każdej z grup powinno się pojawić 
przynajmniej po cztery plusy i minusy. Następnie wszyscy dzielimy się na 
forum swoimi spostrzeżeniami. Czy uda się wskazać, która perspektywa jest 
bardziej korzystna dla człowieka? Wypośrodkowanie obu tych poglądów 
wydaje się optymalnym rozwiązaniem, ale ważne żeby zdawać sobie sprawę 
z obydwu elementów jednej całości; całości – jaką jest każdy człowiek. 

Materiały: flipchart, mazaki

40 minut

20 minut
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3. Zależności między nami i siła grupy. Razem choć osobno?

Prowadzący proszą o zgłoszenie się dwóch ochotników do zadania, 
którzy następnie wychodzą z jednym prowadzącym na korytarz. W tym 
czasie grupa – podzielona na dwa zespoły – układa w sali tor przeszkód. 
Ochotnicy nie mogą go widzieć. 

Wyznaczamy na podłodze trasę toru używając kolorowego sznurka 
(mocując go do podłogi). Następnie w pewnych odstępach ustawiamy na 
torze rożne przeszkody: krzesło, butelkę z wodą, rozsypane mazaki itp. 

Gdy tor jest gotowy, ochotnicy wchodzą do sali z zawiązanymi oczami. 
Ich zadaniem jest przejść tyłem tor przeszkód, bez naruszenia żadnej 
z nich, w czym będzie pomagała im jedna grupa. Zadanie zawiera element 
rywalizacji. 

Zawodnicy ruszają jeden po drugim w niewielkim odstępie czasowym. 
Zadaniem pozostałych uczestników – z każdej z dwóch rywalizujących grup 
– jest udzielanie wskazówek zawodnikom tak, aby pomyślnie przeszli tor. 
Ich „drużyny” mogą nie tylko instruować, ale także dopingować i udzielać 
rad swojemu zawodnikowi. Prowadzący liczy błędy, czyli naruszone 
przeszkody. Wygrywa ta grupa ze swoim zawodnikiem, która ma najmniej 
naliczonych błędów. 

Po wykonanym ćwiczeniu wszyscy dzielimy się swoimi doświadczeniami 
i odczuciami oraz komentujemy to, co się zadziało. W tym celu prowadzący 
zadają następujące pytania:
•	 Co ochotnikom pomagało bądź przeszkadzało przejść tor? 
•	 W jakie role wchodzili pozostali uczestnicy grupy? Czy wyłonili się 

liderzy, którzy prowadzili zawodników przez tor? 
•	 Jak uczestnicy czuli się w swoich rolach? 
•	 Czy uczestnicy doświadczyli jakichś wartości? Jakich?

Podsumujmy: „Tory przeszkód”, czyli trudności, ograniczenia 
i współzależności są nieodłączne i nieuniknione w życiu społecznym. 
Wszyscy w jakimś stopniu zależymy od siebie i potrzebujemy pomocy 
innych. Tak naturalnie powstaje zasada wzajemności. Każdy z nas pełni przy 
tym ważną rolę – nawet jeśli w czyjejś ocenie „słabszą” czy konsumencką, 
bo jesteśmy zdani na pomoc innych, to jednak stwarzamy dzięki niej pewną 
sytuację, stawiającą wymagania dla pozostałych jej uczestników. Niezależnie 
od pełnionej roli i współzależności, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje 

Materiały: flipchart, mazaki, nożyczki, klej, widoczny sznurek 
(taśma pasmanteryjna), przedmioty na tor przeszkód (krzesło, 
butelka, mazaki – to co mamy pod ręką), chusta do przesłonięcia 
oczu

50 minut
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działania, kroki i błędy. Dlatego dobrze jak wyłoni się lider działania, ktoś, 
kto bierze odpowiedzialność także za jego efekt i za drugiego człowieka, 
gdyż widzi przeszkody i umie się komunikować. 

Zaś podpowiedzi i instrukcje jak przejść tor w tym ćwiczeniu oznaczają, że 
żyjemy w rzeczywistości słów. Słowa – polecenia, nakazy, zakazy, zachęty – 
tworzą naszą rzeczywistość i mają moc sprawczą. Ćwiczenie pokazuje ich 
konsekwencje – przegraną albo wygraną.

4. Role społeczne i wspólne zadania. Socjalizacja?

Część pierwsza

Prowadzący pytają uczestników warsztatów o role społeczne, jakie pełnili 
ostatnio lub przedsięwzięcia, w jakie się angażowali sami lub wspólnie 
z innymi (najbliższymi, współwięźniami, pracownikami zakładu karnego, 
grupą przychodzącą z zewnątrz do więzienia). Wspólnie dyskutujemy 
o tym jakie role społeczne pełni człowiek w swoim życiu i czym się to 
charakteryzuje. Każdy z uczestników ma szansę wypowiedzieć się o swojej 
roli i scharakteryzować ją wymieniając wpisane w nią: zadania, obowiązki, 
przywileje, korzyści, zakres władzy i odpowiedzialności.

Część druga

Prowadzący rozdaje uczestnikom „karty z kalendarza” (załącznik nr 1), 
na których każdy samodzielnie zapisuje, jakie w ostatnim tygodniu pełnił 
role społeczne lub w jakim wspólnym przedsięwzięciu brał udział. Dzięki 
temu każdy z nas może przyjrzeć się swoim konkretnym działaniom 
społecznym. Następnie podsumowujemy, dzieląc się na forum swoimi 
stwierdzeniami. Podane odpowiedzi prowadzący zapisuje na flipcharcie. 
Które z nich uczestnicy uważają za najważniejsze lub najprzyjemniejsze? 
Podchodzimy kolejno do tablicy i stawiamy kropkę przy tych, które 
uważamy za najważniejsze dla siebie. Gdzie jest najwięcej kropek?

Karta z kalendarza

Dzień Rola, którą pełniłem. Przedsięwzięcie, które realizowałem

Materiały: załącznik nr 1 „Karta z kalendarza”, długopisy, flipchart, 
markery

25 minut

10 minut

15 minut
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5. Idealny człowiek = idealne społeczeństwo?

Prowadzący rysuje na flipcharcie postać człowieka. Wszyscy uczestnicy 
podają cechy i postawy pożądane społecznie. Mogą w ten sposób 
poszukiwać wzorów ludzi, którzy tworzą dobre społeczeństwo. Inaczej 
mówiąc –  stawiamy sobie pytanie, jakich ludzi chcemy mieć wokół siebie? 

Następnie szukamy odpowiedzi na pytanie, czy oni utworzą idealne 
społeczeństwo? Prowadzący zapisuje odpowiedzi wokół narysowanej 
postaci.

Podsumujmy: Dyskusja powinna prowadzić nas do wniosku, że nie ma 
ani idealnego człowieka ani idealnego społeczeństwa. Ludzi, których 
potrzebujemy, to ludzie odpowiedzialni, którzy poczuwają się do 
konkretnych zadań i więzi między sobą; to ludzie, na których możemy 
liczyć, którym możemy ufać, a ich postępowanie jest przewidywalne. 
Dlatego czujemy się razem bezpieczni.

Warto przedyskutować następujące pytania:
•	 do jakich zadań/działań – dla innych i na rzecz innych – się poczuwam?
•	 jakie zadania – dla innych i na rzecz innych – wykonuję?
•	 do relacji z kim się poczuwam?
•	 za jakie relacje – relacje z kim – biorę odpowiedzialność? Co ona 

konkretnie znaczy?
•	 jak – podejmując jakie działania – buduję więzi z innymi?
•	 komu ufam?
•	 kto może mi zaufać i dlaczego?
•	 dlaczego można na mnie liczyć? Jaki jestem i co zrobiłem, aby przekonać 

innych, że można na mnie liczyć?
•	 jaki mam sposób, aby nie ranić/krzywdzić innych ludzi – swoim osądem, 

oceną, słowem, przekleństwem, nieufnością, wrogim działaniem?1

Nie można ignorować tego, że każdy z nas jest odrębną jednostką, wolną 
i odpowiedzialną, ale także współodpowiedzialną, zależną i powiązaną 
z innymi ludźmi. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania:
•	 Na który z tych elementów kładziemy akcent w swoim życiu? Dlaczego?
•	 Czy wolność osobista jest potrzebna, aby być członkiem społeczeństwa 

(konkretnej społeczności) i dodawać mu wartości? 

Prowadzący zapisuje odpowiedzi w widocznym miejscu. Posłużą one do 
kolejnego ćwiczenia.

1 Te pytania są wykorzystane z zeszytach zadań – pracy samodzielnej skazanych – 
więc prowadzący nie muszą ich przepracowywać podczas warsztatów.

20 minut
Materiały: flipchart, markery



29Scenariusz 1

Materiały: załącznik nr 2 „Ankieta”, długopisy

6. Moje życie społeczne

Prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi ankietę dotyczącą życia 
społecznego każdego z nas (załącznik nr 2 „Ankieta”). Wypełniamy ją 
indywidualnie, zaznaczając właściwe dla siebie „kwadraty”.

Po wypełnieniu ankiet prowadzący pyta uczestników jak oceniają swoje 
odpowiedzi. Czy są zaskoczeni ile „punktów” udało im się uzbierać? 
Grupą porównawczą są studenci – prawdopodobnie mają podobną liczbę 
punktów i zbliżony profil ról i aktywności. 

Następnie wracamy do postawionego wcześniej pytania: 

•	 Czy wolność osobista jest potrzebna, aby być członkiem społeczeństwa 
(konkretnej społeczności) i dodawać mu wartości? Może teraz ktoś 
zweryfikuje swoją odpowiedź na to pytanie?

Podsumujmy: Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile na co dzień 
wypełniamy zadań, które jednoznacznie wskazują na przynależność do 
społeczeństwa. Dlatego dobrze jest je wypisać, wskazać konkretne czyny 
na papierze, aby móc im się przyjrzeć. Bo niezależnie od statusu wolności, 
wszyscy jesteśmy uczestnikami społeczeństwa. Od nas zależy w jakim 
stopniu zaangażowanymi i czynnymi.

15 minut
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SCENARIUSZ 2
MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ – NATURA 

CZY DOBRZE ZAGRANE ROLE?

Cele:
•	 Skonfrontujemy naszą wiedzę o płci i stereotypach, które jej towarzy-

szą.
•	 Nauczymy się uzasadniać swoje stanowisko.
•	 Przećwiczymy sztukę dyskusji i wymiany poglądów. 

Metody: tworzenie – zrób coś z niczego, zajmij stanowisko – wybierz i zde-
cyduj, praca w grupach, multimedia

Materiały: arkusze papieru, flipchart, mazaki, długopisy, załączniki, film pt. 
„Z krwi i kości” reż. Jacques Audiard (2012), czas trwania: 1 godz. 57 min.

Bibliografia:
•	 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995.
•	 R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002.
•	 Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcz-

nikach szkolnych, (red.) R. Siemieńska, Warszawa 1997.
•	 L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym 

społeczeństwie, w: Seminare. Poszukiwania naukowe 25, s. 267-279. 
Źródło: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Seminare_Poszukiwa-
nia_naukowe/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2008-t25/Semina-
re_Poszukiwania_naukowe-r2008-t25-s267-279/Seminare_Poszuki-
wania_naukowe-r2008-t25-s267-279.pdf.

•	 D. Pankowska, Płeć i rodzaj a edukacja podstawowe pojęcia. Źródło: 
http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0522/114954-role
-plciowe.pdf.

•	 S. Królikowska, Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw ko-
biet i mężczyzn wobec zdrowia, w: Nowiny Lekarskie 2011, 80, 
5, s. 387–393. Źródło: http://www.medicalnews.ump.edu.pl/
uploads/2011/5/387_5_80_2011.pdf.

Czas trwania warsztatów: 4 godziny
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1. Męskość i kobiecość. Dobrze, że jesteśmy różni

Prowadzący lub chętny uczestnik rysuje na jednym arkuszu postać kobiety, 
a na drugim postać mężczyzny. Następnie wspólnie (albo w podziale 
na dwie grupy) wypisujemy przy postaciach cechy, które zazwyczaj 
przypisujemy kobiecie oraz mężczyźnie. Podczas wspólnej pracy zwracamy 
uwagę na to, czy jest między nami konsensus w przypisywanych cechach. 
Czy przypisujemy takie same cechy (tzw. stereotypy), czy spieramy się o to, 
co wpisać? 

Wspólnie dyskutujemy o tym czy są to cechy nieodłączne, typowe, pożądane, 
naturalne dla mężczyzny/kobiety? Z drugiej strony zastanawiamy się czy 
uda nam się wskazać cechy, które niektóre kobiety/niektórzy mężczyźni 
mają, a inni nie – a więc cechy niestereotypowe, nietypowe. 

Podsumujmy: Po co jest kobieta i mężczyzna? Jaki jest cel ich istnienia 
i funkcjonowania w świecie? Zapiszmy nasze odpowiedzi na flipcharcie. 
Porównajmy teraz czy stworzone przez nas charakterystyki (cechy 
przypisane mężczyźnie i kobiecie) odpowiadają określonym celom – czy 
cechy, jakie im przypisaliśmy sprzyjają tym celom czy nie?

Nasze cechy i właściwości nie są wartościami nadrzędnymi. Nie żyjemy 
po to, aby być pięknymi – piękno nie jest celem ludzkiego życia. To kim 
i jacy się stajemy ma służyć wspólnemu dobru. Zazwyczaj nazywamy je 
szczęściem, dobrym szczęśliwym życiem, życiem w bezpiecznej wspólnocie 
wartości i ludzi.

2. „Boskie” ideały?

Uczestnicy wcielają się w rolę jury. Prowadzący rozdaje zespołom opisy 
sylwetek bogów i bogiń (załącznik nr 1). Kandydaci do „ideału” to Zeus, 
Apollo, Ares oraz Atena, Afrodyta, Hera.

Każde jury debatuje nad wyborem najlepszej spośród męskich, jak 
i kobiecych postaci. Jury decyduje kto i dlaczego zasługuje na miano 
„ideału”. Możliwe są zdania odrębne. Każda grupa zapisuje swoje decyzje 
i ich uzasadnienie na kartce. Następnie kolejno zespoły odczytują swoje 
werdykty. Czy udało się wyłonić te same postaci przez różne jury? Czym 
kierowaliśmy się przy naszych wyborach? Jakie stereotypy o kobietach/
mężczyznach pojawiły się w dyskusji? Czy istnieje ideał kobiety/mężczyzny?

35 minut

Materiały: kartki, długopisy, załącznik nr 1 „Boski ideał kobiety 
i mężczyzny”

Materiały: arkusze papieru, flipchart, mazaki, długopisy

40 minut
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165 minut

Materiały: film pt. „Z krwi i kości” reż. Jacques Audiard (2012), 
czas trwania: 1 godz. 57 min., karty pracy

3. Projekcja filmu

Wspólnie oglądamy film. Po projekcji, korzystając z karty pracy (załącznik 
nr 2), dyskutujemy w grupach o głównych bohaterach – Alim i Stephanie. 
Zadaniem każdej grupy jest ocena postaci w oparciu o pytania z karty:
•	 Kim jest Ali/ Stephanie? (jakie pełni role?)
•	 Co robił/robiła w danej roli?
•	 Po co to robił/robiła?
•	 O jakiej cesze świadczy zachowanie Alego/ Stephanie?
•	 Czy mógł/mogła zachować się inaczej? Jak?

Po dyskusji w grupach przechodzimy do wspólnej rozmowy na forum. Czy 
poszczególne zespoły mają podobne zdanie o bohaterach?
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SCENARIUSZ 3
CO SIĘ KOMU NALEŻY WE 

WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE? 
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ MIĘDZY NAMI

Cele:
•	 Uporządkujemy naszą wiedzę na temat sprawiedliwości społecznej.
•	 Rozwiniemy umiejętności formułowania argumentów w dyskusji.

Metody: burza mózgów, praca w grupach, zajmij stanowisko – wybierz 
i zdecyduj, mini-wykład, multimedia

Materiały: flipchart, mazaki, długopisy, kartki, załączniki, woreczek 
z cukierkami, arkusze papieru, klej, nożyczki, film pt. „Chce się żyć” reż. 
Maciej Pieprzyca (2013), czas trwania: 1 godz. 47 min.

Bibliografia: 
•	 Encyklopedia https://encyklopedia.pwn.pl
•	 M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011. 
•	 M. J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa, 2013.
•	 Ch. Pereman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
•	 H. Šimo, O sprawiedliwości koncepcja inspirowana wynikami polskiej 

filozofii analitycznej, Katowice 2009. Źródło: https://www.academia.
edu.

•	 H. Przybyła, John Rawls i kategoria sprawiedliwości. Źródło: https://
www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_
Archiwalne/SE_38/01.pdf.

Czas trwania warsztatów: 6 godzin

1. Sprawiedliwość jako taka, czyli jaka? Co się komu należy?

Część pierwsza
Wspólnie tworzymy mapę skojarzeń „CZYM JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ?”. 
Prowadzący zapisuje wszystkie odpowiedzi na flipcharcie. W tym 
ćwiczeniu prowadzący może się zorientować czy grupa kojarzy pojęcie 
„sprawiedliwości” tylko ze sprawiedliwością karną (represyjną), czy także 

Materiały: flipchart, mazaki, kartki, długopisy

25 minut

10 minut
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z innymi jej aspektami. Mocujemy naszą mapę skojarzeń w widocznym 
miejscu.

Podsumujmy: Na mapie powinny znaleźć się kluczowe słowa, czyli 
atrybuty sprawiedliwości jak: uczciwe (prawe) postępowanie, odpowiedni 
rozdział dóbr, bezstronność, przyznanie każdemu należnego mu prawa 
i wolności, oddawanie tego, co się komu należy, równe traktowanie i równy 
dostęp do podstawowych dóbr, wyrównywanie szans, sprawiedliwy wyrok, 
adekwatna odpłata i rekompensata.

Część druga

Konstruujemy w grupach własną definicję sprawiedliwości. Korzystamy 
z mapy skojarzeń, intuicji i własnych doświadczeń. Następnie po kolei 
grupy prezentują wyniki swojej pracy. 

Podsumujmy: Po prezentacji grup okaże się, że definicje sprawiedliwości 
są różne, choć mogą mieć podobne elementy lub wspólne słowa. Definicja 
jest różna w zależności od perspektywy i światopoglądu (w tym historii, 
doświadczeń ludzi, perspektywy, z jakiej patrzą na świat).

Sprawiedliwość – w refleksji etycznej kardynalna cnota porządkująca 
wybory ludzkiej woli lub normatywny punkt odniesienia dla rozumu 
wskazującego woli prawidłowy wybór; w refleksji prawniczej 
kryterium dla norm prawnych, a nawet nie zawsze określany zbiór 
uprawnień przysługujących jednostkom lub/i grupom; w refleksji 
społecznej treść właściwego (pożądanego) ładu wspólnotowego, 
ewentualnie uwzględniająca potrzeby lub preferencje jednostki 
lub/i grupy; w refleksji teologicznej przymiot Boga, często 
ujmowanego przez prymat woli jako ten, który ustanawia natury 
(istoty) gatunków lub ład wszechrzeczy1.

2. Poczucie sprawiedliwości

Część pierwsza

Każdemu uczestnikowi po kolei pozwalamy wylosować z woreczka cukierek 
– każdy częstuje się jednym cukierkiem. Dla zwiększenia napięcia można 
ustawić grupę w kolejce do spodziewanego dobra. W woreczku brakuje 
słodyczy dla kilku osób, o czym nikt nie wie. Kiedy uczestnicy odkrywają 
niesprawiedliwą sytuację – że nie ma wystarczającej liczby cukierków dla 
1 Źródło: Encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
sprawiedliwosc;3978497.html (10.08.2017).

Materiały: woreczek z cukierkami (musi być ich mniej niż 
uczestników), flipchart, mazaki, kartki, długopisy

15 minut

40 minut
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20 minut

wszystkich – prowadzący zadają pytania:

I. Tym, którzy mają cukierek:
•	 Jak czują się z otrzymanym dobrem?
•	 Co czują wobec tych, którzy nie wylosowali cukierka?
II. Tym, dla których nie starczyło cukierka:
•	 Jak się czują jako nieobdarowani?
•	 Co czują wobec tych, którzy wylosowali cukierek?
•	 Jaki jest ich stosunek do prowadzących?
III. Wszystkim uczestnikom: 
•	 Jakie widzą sprawiedliwe rozwiązanie tej sytuacji?
•	 Czy każdy z nas ma wpływ na to, żeby było sprawiedliwie w tej 

konkretnej sytuacji? I szerzej – czy mamy wpływ na inne sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe sytuacje na świecie? Jaka jest nasza sprawczość? 

Jeśli uczestnicy zaproponują, że podzielą się swoim cukierkiem, prowadzący 
pytają tych „świeżo” obdarowanych jak się teraz czują – mogą się czuć 
szczęśliwi, ale mogą się poczuć gorzej – ktoś, dzieląc się, zrobił im łaskę. 

Wtedy prowadzący pytają, czy sprawiedliwość jest przez wszystkich tak 
samo doświadczana i odbierana? Czy bycie sprawiedliwym może kogoś 
urazić? Jak, w takim razie, być sprawiedliwym? 

W ćwiczeniu chodzi o pokazanie, że danie wszystkim po równo zazwyczaj 
nie jest rozwiązaniem problemu; że globalnie i lokalnie rozumiana 
sprawiedliwość to bardzo trudne w realizacji zadanie. 

Prowadzący zapisuje odpowiedzi uczestników na flipcharcie i podkreśla 
najczęściej padające stwierdzenia. 

Część druga  

Zastanawiamy się w małych grupach kiedy, tzn. w jakiej sytuacji, czuliśmy 
się potraktowani niesprawiedliwie, a z drugiej strony, kiedy my postąpiliśmy 
niesprawiedliwie wobec innej osoby lub mieliśmy takie odczucie. Każdy 
w grupie kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara opisuje taką sytuację. 
Następnie zastanawiamy się nad przyczynami tej niesprawiedliwości 
i remedium na nią. Inaczej mówiąc, szukamy odpowiedzi na pytanie: 
w jaki sposób możemy okazać sprawiedliwe i uczciwe traktowanie 
innych w naszym najbliższym otoczeniu? Na tym ostatnim skupiamy się 
i formułujemy konkretne wskazówki do zastosowania na co dzień. Jeden 
z uczestników w każdej grupie zapisuje odpowiedzi na flipcharcie. Mogą 
to być np.:
•	 Równo, czyli bez uprzedzeń i antypatii, traktować wszystkich 

strażników, nauczycieli, więźniów.
•	 Współpracować ze sobą. 
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•	 Szanować innych i słuchać tego, co mają do powiedzenia. 
•	 Być gotowym zrobić coś, co jest dobre dla wszystkich. 
•	 W każdej chwili „grać” zgodnie z przyjętymi przez społeczność 

zasadami, być „fair play”.
•	 Włączać innych w nasze codzienne działania, w nasze życie. Nie 

zostawiać ich na uboczu. Nie pomijać ich.
•	 Brać w obronę tego, kto jest traktowany niesprawiedliwie. Upominać 

się o tego, kto potrzebuje obrony.

Na koniec, kolejno grupy dzielą się na forum stworzonymi wskazówkami, 
jak możemy okazywać innym ludziom, że traktujemy ich sprawiedliwie. 
Wspólnie możemy spisać „Kodeks sprawiedliwego postępowania”. 

3. Sprawiedliwość społeczna

Część pierwsza
Mówi się, że jest jedna Pani z Wagą, czyli sprawiedliwość, ale ma różne 
rodzaje odważników. Mamy różne rodzaje sprawiedliwości:
•	 według prawa – sprawiedliwość wyrokowania, 
•	 według polityki – podział dóbr materialnych według ustalonych zasad 

i kryteriów oraz z równością szans i uprawnień obywateli wobec prawa,
•	 według społeczeństwa – sprawiedliwość społeczna, która oznacza: (1) 

przyznanie człowiekowi tego, co z tytułu jego wkładu pracy lub zasług 
słusznie mu się należy lub przyznanie każdej jednostce należnych jej 
praw wynikających z zasad demokracji; (2) w miarę równy dostęp 
do podstawowych dóbr materialnych dla wszystkich obywateli; 
przynajmniej w miarę równe szanse na uzyskanie takiego dostępu do 
tych dóbr, który umożliwia godne życie oraz brak grup społecznych 
zepchniętych na margines nędzy i pozbawionych realnych szans na 
poprawę swojej sytuacji2.

Są różne rodzaje sprawiedliwości, m.in.: dziejowa, karna, proceduralna, 
naprawcza. Podczas tych warsztatów zajmiemy się sprawiedliwością 
społeczną.

Sprawiedliwość społeczna spełnia funkcję kryterium oceny 
stosunków społecznych, odgrywa rolę zasady, wzorca, ideału; jest 
przeniesieniem etycznej i prawnej idei (zasady) sprawiedliwości 
w sferę stosunków społeczno-gospodarczych między wielkimi 

2 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87 
(10.08.2017).

Materiały: załącznik nr 1 „Tezy Trybunału Konstytucyjnego”, 
nożyczki, klej, arkusz papieru

35 minut

10 minut
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zbiorowościami. Idea sprawiedliwości społecznej należy do 
uniwersalnych, niezwykle żywotnych, a zarazem spornych 
wartości, obecnych w różnych doktrynach politycznych, a także 
w potocznych wyobrażeniach i kryteriach oceny stosunków 
gospodarczych i prawnopolitycznych3.

Część druga

Prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi kartę z tezami Trybunału 
Konstytucyjnego na temat „sprawiedliwości społecznej”, czyli art. 2 
Konstytucji (załącznik nr 1). Uczestnicy wybierają i wycinają trzy tezy, 
które według nich najlepiej definiują sprawiedliwość społeczną. Następnie 
wspólnie tworzymy definicję sprawiedliwości społecznej w następujący 
sposób: pierwszy uczestnik przykleja wybrane przez siebie tezy na 
wspólny arkusz papieru wokół narysowanego koła, tak, aby układały się 
w promienie. Każdy kolejny uczestnik czyni w ten sam sposób, ale tożsame 
tezy dolepia obok siebie, wydłużając tym samym dany promień. W efekcie 
każdy promień składa się z tych samych, kolejno po sobie doklejonych tez.

Który promień okaże się najdłuższy? Jakie trzy tezy najbardziej definiują 
sprawiedliwość społeczną?

Podsumujmy: Sprawiedliwość społeczna – to, coś, co zależy od nas 
i codziennie staje się naszym udziałem. Mimo że nie tworzymy prawa 
i nie jesteśmy politykami, jesteśmy w stanie rozumieć, co znaczy być 
sprawiedliwym dla innych i jakimi kryteriami oceny kierować się w naszym 
postępowaniu.

4. Sprawiedliwie, czyli jak?

Część pierwsza

W politologii wyróżnia się pięć rodzajów sprawiedliwości społecznej 
(według Chaïma Perelmana), jednak niektórzy dopuszczają również szóstą 
możliwość4:
3 Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sprawiedliwosc-spoleczna;3978499.
html, (dostęp: 10.08.2017).
4 Ch. Pereman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s. 22-30 cyt. za A. Drożdż, Czy 
sama sprawiedliwość wystarcza?, s. 17. Źródło: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/02.pdf 
(01.09.2017). P. Wróbel, Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości, 
w: Studia Socialia Cracoviensia 5 (2013) nr 1 (8), s. 141. Źródło: https://www.
google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi_
kc6O0JDWAhUDJ5oKHQ4zAUYQFghWMAg&url=http%3A%2F%2Fyadda.

Materiały: flipchart, mazaki, kartki, długopisy, załącznik nr 2 
„Sprawiedliwość społeczna”

50 minut
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1. każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy członkowie 
społeczności powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od 
jednostkowych uwarunkowań. W praktyce zaprzeczenie zasady 
sprawiedliwości społecznej ze względu na utopijny charakter;

2. każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności powinien 
być traktowany według swoich zasług. To kryterium należy do 
subiektywnych, rodzi się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?;

3. każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności 
jednostki, których wartość utożsamia się najczęściej z ich wartością 
wymienną, a nie wkład pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, 
jego stosowanie w praktyce przyczynia się do wykształcania elit 
gospodarczych. W tym ujęciu nie są uwzględniane naturalne 
uwarunkowania jednostki, które wpływają na efektywność jej pracy;

4. każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu solidarności, 
zakłada równość w zaspokajaniu przynajmniej podstawowych potrzeb 
jednostki. Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym 
i koncepcjach państwa opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów 
wynikających ze zróżnicowania potrzeb oraz kwestii ich finansowania;

5. każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące się 
z koncepcji hierarchicznej budowy społeczeństwa. Zakłada dystrybucję 
dóbr według pozycji społecznej;

6. każdemu według tego, co przyznaje prawo – kryterium nie jest odrębne 
od samego prawa i w istocie odnosi się do tego samego. Dwa razy 
mówimy o tym samym i nie mamy jasności jak powinno być. Błąd 
polega na użyciu takich samych składników, które powodują wyrażenie 
tej samej myśli dwa razy. Pytanie, co prawo powinno przyznawać, 
pozostaje bez odpowiedzi.

Prowadzący zapisuje na flipcharcie powyższe pięć reguł sprawiedliwości 
(napisane kursywą).

Część druga

Prowadzący przyznaje każdej grupie jeden z pięciu statusów państwa. 
Następnie grupy otrzymują opis swojego państwa (załącznik nr 2) – 
poniżej są to opisy na białym tle. Każdy zespół jest osobnym państwem 
o odmiennym ustroju społecznym, urządzonym pod dyktando władców 
o różnym poczuciu sprawiedliwości. Tylko prowadzący ma wgląd do 
rozwiązania, które państwo rządzi się jaką regułą sprawiedliwości, o czym 
była mowa w mini-wykładzie (wskazówki dla prowadzącego są na szarym 
tle):
i cm.e du.p l%2Fyadd a%2Felement%2Fbw met a1 .e l ement .desk l ig ht -
4 2 8 f e e 0 a - d 0 f c - 4 f 0 9 - 8 2 f f - 3 b f a e 0 d a a 2 8 b % 2 Fc % 2 F 4 3 4 - 9 5 4 - 1 - S M .
pdf&usg=AFQjCNGqc4Z1Z8SKO13KGpSU7IZT3coO_g (01.09.2017) oraz 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87 (10.08.2017).

40 minut
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Czyli każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące 
się z koncepcji hierarchicznej budowy społeczeństwa. Zakłada dystrybucję 
dóbr według pozycji społecznej.

Czyli każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności 
powinien być traktowany według swoich zasług. To kryterium należy do 
subiektywnych, rodzi się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?

Czyli każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności 
jednostki, których wartość utożsamia się najczęściej z ich wartością 
wymienną, a nie wkładem pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, jego 
stosowanie w praktyce przyczynia się do wykształcania elit gospodarczych. 
W tym ujęciu nie są uwzględniane naturalne uwarunkowania jednostki, 
które wpływają na efektywność jej pracy.

Grupa nr 1 to osoby, w których kraju dobra publiczne rozdzielane są 
wyłącznie pomiędzy osoby z rodzin dobrze sytuowanych. Władca wierzy, że 
arystokratyczne pochodzenie jest gwarancją należytego ich poszanowania. 

Grupa nr 2 reprezentuje państwo rządzone przez króla, który w ludziach 
najbardziej ceni ich zaangażowanie w dążeniu do zapewnienia dobrobytu 
państwu. Dlatego najhojniej obdarowuje tych mieszkańców, którzy 
wykazali się poświęceniem na rzecz kraju i panującego władcy.

Grupa nr 3 pochodzi z kraju, którego monarcha opiera swe sprawiedliwe 
rządy na uznaniu, że na docenienie najbardziej zasługują ci, których praca 
daje najlepsze efekty: jest najbardziej skuteczna lub wydajna i ma to swoje 
odbicie w konkretnych wskaźnikach.

Grupa nr 4 to poddani, których ojczyzna nauczyła, że najbardziej 
sprawiedliwe jest danie każdemu tego, co jest mu niezbędne w jego 
indywidualnej sytuacji niezależnie od jego osobistego wkładu.  Wynika to 
z osoby króla, który słynie z dobrego serca i  tego, że nie pozostaje obojętny 
wobec ludzkich tragedii.

Grupa nr 5 to społeczność państwa, którego władca ponad wszystko ceni 
sobie traktowanie wszystkich poddanych jednakowo. Wszelkie odstępstwa 

Czyli każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu 
solidarności, zakłada równość w zaspokajaniu przynajmniej podstawowych 
potrzeb jednostki. Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym 
i koncepcjach państwa opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów 
wynikających ze zróżnicowania potrzeb oraz kwestii ich finansowania.



42 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

od standardowego poziomu życia uznaje za wielką niesprawiedliwość, 
dlatego wszyscy mieszkańcy niezależnie od posiadanych cech i umiejętności 
uposażani są tak samo.

Po zapoznaniu się grup z charakterystyką swojego państwa, prowadzący 
w widocznym miejscu zapisuje (lub w inny sposób przedstawia) postaci 
z ich charakterystyką, tak aby grupy mogły się do nich odnosić. Są to: 
•	 Weterani wojny, którzy w czasie wojny działali w obronie ojczyzny. 

Obecnie, jeden z nich zapadł na depresję, jest wycofany i mało 
przydatny; drugi – założył ruch „Wiecznie młodych wartości – ku 
chwale ojczyzny” i uczestniczy w wielu spotkaniach z młodzieżą.

•	 Wdowa wychowująca pięcioro dzieci, niepracująca, od czasu do czasu 
wspomagana przez życzliwe sąsiadki. 

•	 Marnotrawca, czyli ten, który ma coś za darmo i w sporych ilościach, 
lecz niekoniecznie rozsądnie z tego korzysta. Dopóki ma, twierdzi, 
że ma satysfakcję i frajdę z życia. Bawi innych ludzi swoim dobrym 
humorem.

•	 Książę, który jest bardzo reprezentatywny, co ma znaczenie w stosunkach 
między państwami. Ponadto jest mądry, zaś jego pomysły napędzają 
krajową gospodarkę.

•	 Pracowity rolnik, który co roku sieje i zbiera, choć efekty jego pracy są 
różne i nieprzewidywalne: raz lepsze, raz gorsze.

Uczestnicy w grupach zastanawiają się, która z postaci powinna relatywnie 
najbardziej skorzystać z zamieszkania w ich państwie. Wnioski i decyzje 
grupy zapisuje jeden z jej uczestników na kartce. Na koniec kolejno każda 
grupa prezentuje swoje stanowisko na forum.

Wspólnie staramy się przyporządkować jaką regułą sprawiedliwości 
z pięciu rządzi się dane państwo i czy wiąże się ona z najbardziej korzystnym 
rozwiązaniem dla danej postaci.  

Podsumujmy: Czy sprawiedliwość społeczna jest wartością obiektywną 
czy relatywną, czyli taką, która zależy od jej użytkowników i okoliczności? 

Okazuje się, że sprawiedliwość dystrybutywna – nad którą pracowaliśmy 
w tym ćwiczeniu – jest sprawiedliwością proceduralną lub formalną, a więc 
tą która przyznaje dobra i korzyści nie ze względu na rezultaty (mierzone np. 
za pomocą ilości dóbr dostępnych ludziom lub ze względu na użyteczność 

Czyli każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy 
członkowie społeczności powinni być traktowani jednakowo, niezależnie 
od jednostkowych uwarunkowań. W praktyce zaprzeczenie zasady 
sprawiedliwości społecznej ze względu na utopijny charakter.
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Materiały: film pt. „Chce się żyć” reż. Maciej Pieprzyca (2013), czas 
trwania: 1 godz. 47 min., flipchart, markery

150 minut

i przydatność tych ostatnich), ale ze względu na zachowanie określonych 
z góry procedur. 

Teoria uznaje za sprawiedliwą taką redystrybucję, która gwarantuje 
respektowanie fundamentalnych praw jednostek. Do takich praw 
zaliczamy: prawo do życia, wolność wyboru, prawo do produktu własnej 
pracy. Z jednej strony współczesne rozumienie sprawiedliwości obejmuje 
pewne dobra i rezultaty działań jednostek, a z drugiej strony – prawa 
i wolności. Przy czym dobra te są podstawowe, w sensie niezbędne, aby 
realizować podstawowe prawa i korzystać z wolności. Dobra te (lub równy 
i realny dostęp do nich) pozwalają osiągnąć pewne stany funkcjonowania 
człowieka, takie jak bycie zdrowym, możliwość poruszania się, prawo do 
samorozwoju, itd. Osiągnięcie tych stanów pozwala korzystać z tak zwanej 
pozytywnej wolności, czyli „bycia kimś, a nie nikim”, bycia istotą myślącą, 
pragnącą, działającą i ponoszącą odpowiedzialność. Z punktu widzenia tej 
sprawiedliwości ważna jest sama możliwość realizowania tych wszystkich 
funkcji, choćby musiała być ona ograniczona. One definiują bowiem nasze 
człowieczeństwo.

5. Sprawiedliwość jako taka, czyli jaka?  

Prowadzący podaje motto przed filmem: 

Ludziom przytrafia się to, co ma się przytrafić. Nie zawsze jest to jednoznaczne 
z tym, na co zasługują. 

Po wspólnym obejrzeniu filmu rozpoczynamy swobodną dyskusję. Ważne 
jest, aby stawiać sobie pytania z różnych perspektyw – wcielając się 
w głównego bohatera, następnie w jego rodziców czy w końcu postronnego 
obserwatora. Uczestnicy mają swobodę wczucia się w którąś z postaci 
z filmu: Mateusza, ojca, matkę, siostrę, brata, nauczycielkę Jolę, pielęgniarza, 
doktora, członka komisji lekarskiej, dziennikarza, widza w kinie. Mogą też 
losować postaci. 

Pytania pod dyskusję:
•	 Czy ułomność Mateusza jest przykładem niesprawiedliwości? 

Dlaczego? 
•	 Czy los – jako taki – jest sprawiedliwy? Dlaczego?
•	 Czy w przypadku Mateusza ktoś wziął sprawiedliwość w swoje ręce – 

pozytywnie odpowiedział na niesprawiedliwość losu? Jeśli tak, to kto 
i jak to zrobił? 

•	 A może jest inne trafniejsze słowo, które opisuje „los” Mateusza? Jakie?
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W trakcie dyskusji prowadzący zapisuje „złote myśli” i kluczowe słowa na 
flipcharcie.

Podsumujmy: Potrzebujemy opisywać świat w kategoriach sprawiedliwy 
– niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy los, sprawiedliwy człowiek, waga 
sprawiedliwości, niesprawiedliwie go ukarał, postąpił wobec niego 
sprawiedliwie, ocenił go sprawiedliwie, podzielił niesprawiedliwie. 
Dlaczego? Skąd jest w nas taka potrzeba?

6. Kalambury sprawiedliwości

Każda grupa deleguje jednego uczestnika (ewentualnie dwóch), który będzie 
rysować albo pokazywać wylosowany związek frazeologiczny lub polskie 
przysłowie nawiązujące do sprawiedliwości. Wszyscy pozostali uczestnicy 
zgadują. Każdą dobrą odpowiedź nagradzamy 1 punktem dla grupy, która 
zgadła hasło jako pierwsza. Najlepsza grupa otrzymuje nagrodę.

Czas na rozwiązanie jednej zagadki to 2 minuty.
•	 Salomonowy wyrok
•	 Schodźmy z drogi Sprawiedliwości! Jest ślepa 
•	 Oko za oko, ząb za ząb
•	 Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
•	 Kto mieczem wojuje, od miecza ginie
•	 Kto pierwszy, ten lepszy
•	 Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
•	 Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada
•	 Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta
•	 Łatwo być sprawiedliwym, gdy serce jest wolne od lęku
•	 Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości

Podsumujmy: Czy po warsztatach ktoś z nas zmienił swój sposób 
postrzegania sprawiedliwości? Czy obecni zgodzą się z twierdzeniem, 
że sprawiedliwość jest nierównością? Co to znaczy? W czym się może 
przejawiać ta nierówność i dlaczego mimo nierówności człowiek nie 
odczuwa niesprawiedliwości? Odpowiedź daje nam prosta prawda wiersza 
J. Twardowskiego „Sprawiedliwość”5:

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości

5 Źródło: http://www.twardowski.poezja.eu/poezje_wybrane.html (01.09.2017).

60 minut

Materiały: flipchart, mazaki, losy z hasłami do kalamburów, 
nagroda dla zwycięskiej grupy
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gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny
Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością (…)”.

Na koniec, każdy z uczestników losuje karteczkę z cytatem dotyczącym 
sprawiedliwości (załącznik nr 3 „Cytat, który stawia mi pytania”). Może ją 
odczytać dopiero, gdy będzie na osobności. Refleksja nad nim, to zadanie 
na wieczór. 
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SCENARIUSZ 4
SOCJALIZACJA VS. RESOCJALIZACJA? 

ZASADY ŻYCIA SPOŁECZNEGO 
W ŚWIECIE PRZEDZIELONYM 

WIĘZIENNYM MUREM

Cele:
•	 Uzyskamy wiedzę o czynnikach i procesie socjalizacji oraz jej celu. 
•	 Odpowiemy na pytanie czy można nauczyć się jak być człowiekiem – 

jak się zachowywać i myśleć? Co i kto ma na to wpływ? 
•	 Zbudujemy w sobie przekonanie, że socjalizacja i stawanie się 

człowiekiem trwa całe życie, i wiąże się z „pracą bez urlopu”.

Metody: drama, przećwicz i praktykuj, poznaj i zrozum, praca w grupach, 
burza mózgów, zajmij stanowisko – wybierz i zdecyduj

Materiały: załączniki, flipchart, mazaki, długopisy, kartki, materiały do 
happeningu (strzałki z papieru do zamocowania na ścianę, napisy na 
ścianę, elementy garderoby, krawaty, muszki, peruki, kapcie, odtwarzacz 
i płyta CD z muzyką)

Bibliografia:
•	 J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Warszawa 1998. 
•	 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
•	 A. Skuza, Interakcje społeczne w procesie socjalizacji, w: Forum 

Pedagogiczne UKSW 1/2011, s. 225 i n. Źródło: http://bazhum.muzhp.
pl/media//files/Forum_Pedagogiczne/Forum_Pedagogiczne-r2012-t1/
Forum_Pedagogiczne-r2012-t1-s225-257/Forum_Pedagogiczne-
r2012-t1-s225-257.pdf.

•	 T. Burdzik, Socjalizacja prawna – nastawienia wobec prawa a jego 
skuteczność, w: Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 2013, XIV, 
s. 156–168. Źródło: http://www.ipsir.uw.edu.pl//UserFiles/File/
PRACEKATEDRYSNDIKS/Tom14/Socjalizacja_prawna.pdf.

Czas trwania warsztatów: 3 godziny
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1. Socjalizacja mimo wszystko…

Zanim prowadzący zaczną mówić o socjalizacji, warto, aby uczestnicy 
poczuli ją w trakcie happeningu. Zafundujmy uczestnikom stymulujące 
doświadczenia. Przed rozpoczęciem warsztatów, przed przybyciem 
grupy, prowadzący przygotowują salę do happeningu. Ważny jest efekt 
zaskoczenia uczestników. Cała sytuacja może wydać im się dziwna. I dobrze. 
Ma być dziwnie i zaskakująco, a uczestnicy powinni skonfrontować się 
z niecodzienną sytuacją, dać sobie czas na refleksję i poddać się regułom 
happeningu. Jak się zachowają? Czy konformistycznie wypełnią wypisane 
polecenia? Czy i jak dopasują się do stworzonej sytuacji i atmosfery? Czy 
będą przestrzegać reguł lub sięgną po coś więcej – po rekwizyt, po cytat, po 
taniec z nieznajomą w masce?

Przygotowanie sali do happeningu: 
a. Przez cały czas trwania happeningu prowadzący milczą. Nie 

odpowiadają na pytania. Uczestnicy są zdani na instrukcje i polecenia 
zapisane na kartkach, umocowanych do drzwi i ścian sali. Prowadzący 
mają maski na twarzy. Albo uczestniczą w happeningu idąc za 
instrukcjami i mieszając się z uczestnikami albo stają się aktywnymi 
jego „elementami” (zobacz lit. h). 

b. W tle gra rytmiczna, niehałaśliwa muzyka, np. Tango. Santa Maria 
zespołu Gotan Project (album La Revancha del Tango, 2001). 

c. Przy wejściu do sali leżą kapcie. Na drzwiach albo ścianie przed salą 
wisi zaproszenie: „Witaj w garderobie socjalizacji. Bądź odważny, załóż 
jeden kapeć. Idź za strzałkami i bądź poważny w garderobie socjalizacji. 
Spróbuj milczeć (przynajmniej przez 28 minut). Przywitamy się później”.  
Zaproszenie wskazuje, że niezależnie od tego, czy kapcie pasują 
czy nie, ich włożenie jest warunkiem wejścia do sali i uczestnictwa 
w warsztatach. Niezależnie od tego, czy kapcie pasują czy nie, przecież 
można w nich chodzić, tańczyć, przyzwyczaić się, dopasować do nich. 

d. W sali na ścianach są rozwieszone strzałki, polecenia, zachęty i kartki 
z biografiami znanych ludzi (załącznik nr 1). 

e. Strzałki zadają pytania, instruują gdzie i na co uczestnicy powinni 
zwrócić uwagę – na biografie, na rekwizyty, na polecenia lub zachęty. 
Przykładowe napisy są poniżej.

f. Biografie (Nick Vujicic, Paulo Coelho, Kuba Błaszczykowski, Curtis 
James Jackson III) pokazują, że mimo trudności, „złego startu” 
i czasem „pieskiego życia”, czyli nie rokującej dobrze socjalizacji, ich 

30 minut

Materiały: załącznik nr 1 „Biografie” i materiały do happeningu 
(strzałki, instrukcje, polecenia lub prośby naklejone na ścianę, 
elementy garderoby jak krawaty, peruki, kapelusze, kapcie), 
multimedia
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bohaterowie stworzyli udaną i wartościową postać – sami z siebie. 
Dojrzeli i wyszli na tzw. prostą. 

g. Strzałki towarzyszą także biografiom – warto zachęcić uczestników 
do przeczytania, zapisując krótkie, chwytliwe pytania lub hasła, np. 
„Czy chciałbyś być mną? Kto zdecydował kim się stałem? Czy się 
zresocjalizowałem? Po co?”.

h. Strzałki zapraszają do „garderoby socjalizacji”. Znajdują się w niej 
elementy ubioru jak np. okulary słoneczne i karnawałowe, peruki, 
krawaty, czapki, itp. Na strzałkach są zapisane pytania: „Czy chcesz 
być wyjątkowy?”, „Czy przybierasz maskę?”, „Czy pragniesz zmiany?”, 
„Jaka jest Twoja prawdziwa twarz?”, „Bądź dżentelmenem. Załóż mnie” 
(przy muszkach i krawatach), „Społeczeństwo to nie Dziki Zachód. 
Powstrzymaj się” (przy kapeluszach), „Czy chcesz coś ukrywać?”, 
„Czy wolisz zachować twarz?” (przy maskach karnawałowych albo 
klauna), „Zobacz jak to jest mieć dużo na głowie?”, „Wolisz swoją rolę 
grać w peruce?” (przy perukach), „W czyjej grasz drużynie?”, „Komu 
kibicujesz?”, „Grasz o życie. Co Cię motywuje?” (przy czapkach 
i szalikach kibiców), „Prowadzę donikąd”, „Żartowałam”.

i. Zaangażowanie prowadzących w happening. Jeden albo więcej 
prowadzących mogą zapraszać do tańca w rytm odtwarzanej muzyki 
stojąc z kartką z napisem „Zatańcz ze mną”. W tym miejscu na ścianie 
można przymocować strzałki z napisem: „Słyszysz muzykę – to Twoje 
życie. Kto tu prowadzi?”, „Życie jest jak układ. Zależy kto cię uczy”.

Gdy już wszyscy uczestnicy skorzystają z przygotowanych w sali materiałów, 
przejdą po sali i zajmą miejsca, prowadzący ogłaszają zakończenie 
happeningu i pytają chętnych uczestników o ich wrażenia. Co czuli i czego 
doświadczyli? Jakie myśli przemknęły im przez głowę? 

Podsumujmy: Socjalizacja jest mimowolna. Nie wymaga procedur ani 
rzucania czarów. Czerpiemy z tego, co jest nam dane – nawet jeśli odbiega 
od ideału. Uczymy się z dostępnych nam „podręczników” – przykładów 
poprzedników, wzorców, zasad obowiązujących w najbliższym otoczeniu. 
To uczenie się i przejmowanie wzorców nie zwalnia nas z odpowiedzialności. 
Nie żyjemy w getcie ani na bezludnej wyspie pozbawionych powszechnych 
zasad i ludzi. 

To co nas otacza kształtuje nas w pewien sposób i do pewnego okresu 
życia właściwie chłoniemy to mimowolnie. Małe dzieci są konsumentami 
rzeczywistości, choć jednocześnie próbują testować jej granice i „wycinać” 
zakres swojego miejsca w świecie. Kształtują przy tym charakter, choć robią 
to jeszcze nieświadomie. Z upływem czasu do głosu – jeśli go dopuścimy 
– dochodzi w nas rozsądek i intelekt. Coraz bardziej jesteśmy zdolni do 
myślenia i uświadamiania sobie pewnych rzeczy. Czy daliśmy sobie na 
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to czas i przestrzeń? Czy przystawaliśmy, aby przyjrzeć się sobie? Czy 
skonstruowaliśmy w myślach „hamulec”, który powstrzymywał nas przed 
szkodliwymi czynami?

O tym jest właśnie socjalizacja – o dawaniu sobie czasu i przestrzeni, 
o przystawaniu i hamowaniu. Jest dowodem, że okazywaliśmy szacunek 
człowiekowi, który w nas jest. 

2. Socjalizacja jako taka, czyli jaka?

Część pierwsza

W tym ćwiczeniu najlepiej stworzyć pięć zespołów, czyli tyle, ile jest tematów 
do przeczytania i zrozumienia. Wykorzystamy metodę puzzli. Każdy zespół 
dostaje od prowadzącego tekst pozwalający znaleźć odpowiedź na jedno 
pytanie dotyczące socjalizacji (załącznik nr 2): 
•	 Co to jest socjalizacja?
•	 Na czym polega socjalizacja?
•	 Z jakich elementów składa się socjalizacja? 
•	 Jaki jest cel socjalizacji?
•	 Ile w socjalizacji jest wolnej woli i odpowiedzialności?

Grupy mają za zadanie wypracować wiedzę ekspercką, czyli wspólne 
rozumienie przez jej uczestników danego „fragmentu” socjalizacji. Każdy 
uczestnik grupy musi na tyle dobrze go zrozumieć, aby móc wytłumaczyć 
go innym uczestnikom. W ten sposób każdy z uczestników danego zespołu 
staje się ekspertem od elementu socjalizacji, nad którym pracuje. 

Część druga

Następnym etapem jest zrozumienie całej socjalizacji – wszystkich jej 
elementów. Aby to uzyskać tworzymy nowe grupy: w każdej z nich ma 
znaleźć się po jednym z uczestników pierwotnych „eksperckich” zespołów. 
W ten sposób w nowo stworzonych grupach znajdzie się „ekspert” od 
każdego „fragmentu” socjalizacji. Członkowie tych zespołów dzielą się 
swoją wiedzą ekspercką – kolejno relacjonują nowej grupie wiedzę, którą 
uzyskali w grupie eksperckiej. Inni mogą dopytywać o to, czego nie 
rozumieją. Mają korzystać z wiedzy eksperta tak, aby zrozumieć każdy 
element socjalizacji.

Część trzecia

To zadanie można zakończyć dwojako: 

20 minut

20 minut

Materiały: załącznik nr 2 „Socjalizacja jako taka” (teksty 
tematyczne), kartki, długopisy

60 minut

20 minut
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50 minut

40 minut

•	 Eksperci powracają do swoich pierwotnych grup, dzielą się wiedzą 
zdobytą od innych i wspólnie opracowują odpowiedzi na wszystkie 
pytania o socjalizację (maksymalnie dwa zdania, własnymi słowami). 
Następnie każda grupa odczytuje wyniki swojej pracy. 

•	 Wszyscy, na forum dyskutujemy o uzyskanej wiedzy i naszym 
rozumieniu socjalizacji. Wspólnie odpowiadamy na każde z pytań 
(maksymalnie dwa zdania, własnymi słowami).

Podsumujmy: Porządkujemy zdobytą wiedzę i to, jak rozumiemy 
socjalizację. Odpowiedzi na zawarte w tym ćwiczeniu pytania mogą 
być okazją do dyskusji, wyrażenia swoich wątpliwości, uwag, krytyki. 
Zachęcamy uczestników, aby dzielili się swoim indywidualnym 
rozumieniem i doświadczeniem socjalizacji. Zwróćmy uwagę, żeby 
podane w ćwiczeniu teksty tematyczne traktować z uwagą i jednocześnie 
krytycznie. Przeprowadźmy naukowe definicje i pojęcia przez filtr 
własnych doświadczeń, refleksji i wątpliwości. Spróbujmy skonfrontować 
z nimi swoje „racje” i poglądy, coś w nich zmienić lub rzucić nowe światło 
na utarty pogląd o socjalizacji i re-socjalizacji. 

3. Konstrukcja socjalizacji 

Część pierwsza

W tym ćwiczeniu zidentyfikujemy i dobierzemy składniki socjalizacji. 
Każdy z nas może coś o nich powiedzieć odnosząc się do swojego 
doświadczenia i podać konkretne ich przykłady. Każdemu z nas w trakcie 
socjalizacji zdarzyło się coś, co możemy wyrazić za pomocą twierdzeń 
o sobie, własnych wartościach i przekonaniach, a w końcu o regułach, które 
przyjmujemy za własne lub którym musimy się podporządkować. Nie bez 
znaczenia było także to, jakich ludzi spotkaliśmy na swojej drodze i jaki 
wpływ wywarli oni na nasze życie.

Po tym wstępie, w małych grupach tworzymy konstrukcję „optymalnej 
socjalizacji”, czyli taką, jaka być powinna, ze względu na cel, któremu służy. 
Z poprzedniego zadania pamiętajmy, że celem socjalizacji jest zapewnienie 
trwania społeczeństwa i uczestnictwo w nim każdego z nas, z prawem do 
indywidualnego szczęścia. Konstrukcja nie musi być idealna. Chodzi o to, 
aby była zgodna z tym, jakie mamy wyobrażenie o tym jaka być powinna. 
Pytaniem pomocniczym może pytanie o to, jak powinna przebiegać 
socjalizacja naszych dzieci? Znając bowiem własne błędy, naturalnie chcemy 

Materiały: przygotowane do wycięcia modele bryły ośmiościanu 
(załącznik nr 5) lub czysty brystol, mazaki, papier kolorowy, klej, 
nożyczki, flipchart
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Składniki socjalizacji

1. Wartości i przekonania

Np. Bezpieczeństwo, Rodzina, Odpowiedzialność, Patriotyzm, 
Wiara, Przyjaźń, Lojalność, Wierność, Sława, Władza 

2. Normy i reguły, zasady współżycia społecznego  

Wspólne i uniwersalne podzielane przez nas zasady. Chodzi 
o minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności 
i uczciwości w relacjach z innymi, o nieskodyfikowane powszechne 
normy postępowania, funkcjonujące w danym społeczeństwie 
i mające na celu ochronę społecznie akceptowanych wartości 
lub dóbr niematerialnych. Zasady te odnoszą się do wartości (co 
zbliża je do norm moralnych), mają jednak charakter obiektywny 
(w czym są podobne do zwyczajów) i powszechny. Przykładem 
jest dekalog, savoir vivre, norma fair play, wytyczne Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Np. Nie oczerniaj innych, Bądź lojalny wobec przyjaciół, Nie kradnij, 
Bądź uczciwy w stosunku do ludzi, Mów prawdę albo milcz

3. Koncepcja samego siebie/tożsamość

Pojęcie tego, kim jestem, wizja siebie, konsekwentność wyborów, 
zgodność postępowania z przyjętymi wartościami i deklaracjami, 
wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z nas.

Np. Lubię zwyciężać, Wolę usuwać się w cień i nie decydować, Chcę 
dorosnąć, Utożsamiam się z …, Moją pasją jest …, Nienawidzę, 
gdy ludzie kłamią, Będę najlepszym bramkarzem na osiedlu, Lubię 
rozwiązywać problemy pięścią

4. Umiejętności i własny styl wykonywania ról społecznych 

Zdefiniowane role społeczne, gesty i konwencje z nimi związane 
umożliwiają nam wzajemne zrozumienie i odnalezienie się 
w relacjach z innymi ludźmi. W toku socjalizacji powinniśmy także 

oszczędzić tego najbliższym. Prowadzący wypisuje na flipcharcie osiem 
składników socjalizacji (wytłuszczonym tekstem – patrz poniżej). Jeżeli 
uczestnicy będę mieć problem z dobieraniem konkretnych składników, 
prowadzący może zainspirować grupę podając wskazane poniżej w tekście 
przykładowe odpowiedzi. Słowo „konkretny” oznacza odniesienie się 
do własnych życiowych doświadczeń. W tym zadaniu chodzi bowiem 
o zgromadzenie wiedzy praktycznej, a nie tylko „książkowej”.
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nabyć związane z nimi umiejętności społeczne, między innymi 
oceniania swoich działań, ludzi i sytuacji, przewidywania skutków, 
itp. Jednak każdy na swój indywidualny sposób gra tę zdefiniowaną 
przez społeczeństwo rolę (np. są lepsi i gorsi ojcowie, mniej lub 
bardziej zaangażowani w swoją pracę pracownicy) i w wyjątkowy, 
właściwy dla siebie sposób wykorzystuje umiejętności (np. jeden 
zanim coś zrobi, to najpierw pomyśli, a drugi, najpierw zrobi, a potem 
… z tym też różnie bywa). Z pewnymi rolami i umiejętnościami 
lepiej sobie radzimy, z innymi gorzej. Jedne role gramy od wielu 
lat i na co dzień korzystamy z pewnych umiejętności. Inne role są 
jeszcze przed nami, odsunięte w czasie albo na skutek świadomego 
wyboru. Ten punkt może być pewnym bilansem słabszych 
i mocnych stron mojej roli społecznej i społecznych umiejętności.
5. Emocje i tendencje do odczuwania w konkretny sposób

Emocje pierwotne, z którymi się rodzimy, to gniew, poczucie 
szczęścia, czyli radość, smutek, strach i odraza (czasem nazywana 
zdziwieniem). Inne, które wykształcają się w trakcie socjalizacji 
to np. poczucie wstydu, winy, dumy, lęk, rozpacz, wściekłość. 
Każde z nich zakorzenia się w jakimś konkretnym doświadczeniu, 
wspomnieniu, człowieku, zdarzeniu, w którym braliśmy udział. Na 
intensywność i częstość ich odczuwania wpływa nasz temperament. 
To wszystko – doświadczenia i temperament – wydeptuje w nas 
szlaki, czyli tendencje (skłonności) do odczuwania w określony 
sposób, do reagowania takimi, a nie innymi emocjami. Czy 
zauważamy to w sobie – czy zauważmy, jak reagujemy? Jakie emocje 
podsycamy? Czy te „lepsze”, mniej szkodliwe, pielęgnujemy?

Np. Mam tendencję do odczuwania złości, W sytuacjach stresujących 
pierwszą emocją, którą czuję jest lęk, W nowej sytuacji raczej 
odczuwam ciekawość niż nieśmiałość czy lęk, Inni ludzi irytują mnie, 
Codziennie i co do zasady idę spać z poczuciem satysfakcji i szczęścia

6. Relacje i interakcje z ludźmi i otoczeniem 

Np. Mam wielu kolegów, Szybko nawiązuję kontakty, Stronię od 
większych grup, Otwieram się na nowe znajomości, Przyjaźnię 
się z moją siostrą, Rozmawiam z innymi o …., Słucham innych, 
Współpracuję z pracownikami, Poczuwam się do więzi z … 

7. Motywacje (coś, co popycha mnie do działania, co wpływa na 
moje dążenie do czegoś)

Motywacje to stan gotowości do podjęcia określonego działania, 
to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych 
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•	 Wersja ćwiczenia z bryłą ośmiościanu:

Prowadzący rozdaje grupom przygotowane wcześniej modele bryły 
ośmiościanu do wycięcia i sklejenia (załącznik nr 5). Każda ściana jest 
przeznaczona na jeden z ośmiu składników socjalizacji ze wskazanych 
powyżej (każdą ścianę można ponumerować albo przypisać jej 
określony kolor).

W grupach dyskutujemy jakie konkretnie składniki wpisujemy na 
odpowiednią ścianę. Na koniec każda grupa prezentuje swoją bryłę 
socjalizacji i tłumaczy jej konkretne składniki wzięte z życia jej 
uczestników (konkretne tożsamości, upodobania, reguły, wartości, 
relacje, skłonności, itd.).

•	 Wersja ćwiczenia bez bryły ośmiościanu:

Zamiast bryły ośmiościanu prowadzący rozdaje grupom brystole 
i mazaki. W zespołach decydujemy jak zobrazować osiem składników 
socjalizacji, np. przedstawiając je za pomocą ośmiopiętrowego 
budynku, ośmiolistnej koniczyny, itp. Do każdej z ośmiu części obrazu 
wpisujemy kolejno konkretne składniki socjalizacji. Na koniec każda 
grupa prezentuje swoją ośmioskładnikową socjalizację. 

Część druga

Czy socjalizacja jest na stałe? Czy jest procesem nieodwracalnym? Czy 
mogę coś w niej zmienić, aby żyć lepiej wśród innych i z innymi? Czy mogę 
zmienić rolę, której się nauczyłem, skłonności, które wzmacniałem? Czy 
mogę zmienić motywacje, którymi się zazwyczaj kierowałem lub wartości, 
które mylnie uznawałem za ważne albo błędnie je rozumiałem?

10 minut

i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian.
Np. Do działania popycha mnie dobro moich dzieci, Stawiam sobie 
cele, Chcę być bogaty, Chcę być dobrym synem, Dążę do tego, aby się 
rozwijać, Chcę się wyróżniać, Pragnę żyć w zgodzie z samym sobą, 
Podporządkowuję się innym, jak jest to dla mnie korzystne, Szukam 
autorytetów

8. Uczestniczenie w społeczeństwie

Uczestniczenie w społeczeństwie trzeba łączyć 
z współodpowiedzialnością, współuczestniczeniem, tworzeniem 
życia w najbliższej społeczności. 

Np. Założyłem zespół sportowy, Jestem darczyńcą Wielkiej Orkiestry, 
Należę do grupy …, Prowadzę działalność gospodarczą
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Nowe etapy naszego życia, w których zdobywamy nowy zawód, zmieniamy 
pracę, zakładamy rodzinę lub stajemy się członkami nowych społeczności 
lokalnych, klubów i organizacji, zespołów, nawiązujemy relacje, bierzemy na 
siebie odpowiedzialność za konkretny nowy obszar naszego bycia w świecie 
dowodzą, że socjalizacja – ze wszystkimi jej elementami (umiejętności i styl 
wykonywania ról, normy i wartości, wyobrażenie o sobie, styl wykonywania 
ról, motywacje i skłonności emocjonalne) – jest procesem, który trwa 
przez całe życie. 

Najbardziej podatne na zmiany są umiejętności społeczne. To znaczy, że 
najłatwiej jest nam się ich nauczyć albo zastąpić. To dobrze, bo to one 
odgrywają najistotniejszą rolę w dostosowywaniu się do społeczeństwa 
i konkretnych sytuacji. Dzięki takiemu dopasowaniu się, możliwe są 
wspólne działania i utrzymanie status quo, a z czasem rozwój społeczeństwa 
i samego siebie. Podatne na zmiany są również własny styl wykonywania 
ról oraz wartości i zasady, a przynajmniej ich znaczenie. Z upływem czasu, 
poszerzając swoją wiedzę i tzw. horyzonty, lepiej poznajemy treść i wagę 
wartości, nie tylko z uwagi na własne przekonania i przyjemności, lecz 
także, z uwagi na to, co czują albo mogą czuć inni ludzie.  

Najmniej podatne na zmiany są elementy, które zapewniają nam poczucie 
bezpieczeństwa, stabilności i trwałości, czyli własne „ja” (to kim jestem) 
i nierzadko motywacje („co nas kręci, co nas podnieca”). To dzięki nim 
stajemy się „sobą”, stajemy się przewidywalni, także dla samych siebie, 
budujemy swoją samoświadomość i tożsamość. Koncepcja siebie oraz 
konkretna „siła”, która popycha mnie do odczuwania i działania, pozwalają 
mi budować zaufanie do samego siebie i zaufanie innych do nas. Ta 
ograniczona podatność na zmiany pojęcia „ja” i swoich motywacji ma 
swoje plusy i minusy. Z jednej strony zapewniają poczucie ciągłości 
nam, jak i wszystkim z naszego otoczenia, nawet w obliczu konieczności 
dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. A zatem możemy 
trzymać się naszego wewnętrznego kompasu, zmieniając jednocześnie 
kursy. Z drugiej strony, jeśli nasza wizja siebie jest „wroga”, niespójna z wizją 
człowieka uspołecznionego, a namiętności i pragnienia motywują nas do 
życia na koszt innych i ze szkodą dla nich, trudno jest żyć w społeczeństwie 
w sposób bezkonfliktowy i wolny od cierpienia.

Czy jest coś takiego jak idealna socjalizacja? Czy stworzone przez 
nas składniki socjalizacji są w całości możliwe do zrealizowania czy 
w prawdziwym życiu, raczej jest to niemożliwe? Dlaczego? Co na to wpływa 
i jak można to zmienić?
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4. Definicja socjalizacji

Wspólnie ustalamy prostą definicję socjalizacji, którą zapisujemy na 
flipcharcie. Ważne, aby znalazły się w niej kluczowe słowa:

Socjalizacja to proces uczenia się życia w społeczeństwie, jednocześnie 
dla niego i dla siebie, proces który trwa nieprzerwanie. Przez całe życie się 
uczymy, kontaktujemy się z ludźmi, wchodzimy w interakcje i nabywamy 
nowe doświadczenia. 

Następnie dyskutujemy o jej efektach, gdyż i one powinny znaleźć się 
w definicji. Nie ma socjalizacji bez efektów, którymi są:
•	 umiejętność patrzenia na siebie oczami innych,
•	 umiejętność dopasowywania swoich zachowań do zachowań innych,
•	 umiejętność samodzielnego działania.

5. Etapy socjalizacji

Prowadzący rozdaje każdej grupie opis jednego z pięciu etapów życia 
człowieka w odniesieniu do socjalizacji oraz tabelkę z pytaniami (załącznik 
nr 3 i załącznik nr 4). Wspólnie w grupach odpowiadamy na postawione 
pytania, odnosząc się do otrzymanego tekstu – etapów życia człowieka. 
Aby wykonać zadanie, trzeba spojrzeć na dany etap życia zarówno z punktu 
widzenia społeczeństwa, jak i jednostki. 

Jeśli liczba uczestników warsztatów na to pozwala, można podzielić między 
nich pytania i perspektywy tak, aby każdy zespół dostał pytania związane 
z odrębnym etapem socjalizacji i odrębną perspektywą. 

Etapy socjalizacji:
I. Od urodzenia – pierwszy rok życia
II. Wczesna socjalizacja oraz interakcja z osobami znaczącymi
III. Interakcja w grupach pierwotnych 
IV. Długotrwałe związki z innymi ludźmi 
V. W życiu dorosłym

10 minut

Materiały: flipchart, markery

30 minut

Materiały: załączniki: nr 3„Etapy socjalizacji” i nr 4 „Pytania do 
socjalizacji”, długopisy, flipchart
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Tabela perspektyw:

Jakie otoczenie stawia  
mi wymagania?

Co mam dać otoczeniu?

Jakie mam potrzeby  
i wymagania do otoczenia?

Co ma mi dać społeczeństwo 
i otoczenie?

W co ma mnie wyposażyć (jakie 
umiejętności, wartości, normy)?

Z punktu widzenia społeczeństwa: Z punktu widzenia jednostki:

Podsumujmy: Wspólnie dyskutujemy i zapisujemy na flipcharcie kluczowe 
wnioski w odpowiedzi na pytania: czy socjalizacja trwa całe życie? Jakie 
różnice widzimy w postrzeganiu jej i jej składników, z perspektywy 
jednostki, a perspektywy społeczeństwa? Który etap życia jest najważniejszy 
dla kształtowania się człowieka jako istoty społecznej?
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SCENARIUSZ 5
WARTOŚCI I AUTORYTETY. CZY MOŻEMY 

PRZETRWAĆ BEZ AUTORYTETÓW?

Cele: Wejdziemy w świat wartości i znajdziemy odpowiedzi na trudne 
pytania:
•	 Czym są wartości?
•	 Czy są ważne i dlaczego?
•	 Czy istnieją różne rodzaje wartości i ich hierarchia? A jeśli tak, to co 

daje nam takie ustalenie?
•	 Czy jakieś wartości są uniwersalne, podziela je większość ludzi?
•	 Czy wartości wchodzą ze sobą w konflikt? Może wartości moje własne 

bądź moje i innych ludzi wchodzą w kolizje. Co wówczas? Czym się 
kierować?

•	 Kim jest autorytet?
•	 Jak szukać autorytetów?
•	 Czy możemy przetrwać bez autorytetów?

Metody: drama, praca w grupach, burza mózgów, multimedia, zajmij 
stanowisko – wybierz i zdecyduj, mini-wykład – poznaj i zrozum

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart, klej, film pt. „Więzień 
nienawiści” reż. T. Kaye (1998), czas trwania: 1 godz. 59 min., załączniki

Bibliografia: 
•	 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998.
•	 M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011. 
•	 Wzory i autorytety Polaków, Warszawa 2009, BS/134/2009. Źródło: 

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09.PDF.

Czas trwania warsztatów: 9 godzin

1. Co o wartościach wiedzieć trzeba?

Część pierwsza

Czym jest wartość? Jak rozumiemy jej znaczenie? Warsztaty rozpoczynamy 
od zgromadzenia słów i skojarzeń, z których następnie składamy naszą 
definicję wartości. Gdy ją stworzymy, prowadzący przedstawia słownikowe 
znaczenia słowa „wartość”:

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart, klej, załącznik nr 1 
„Obszary życia człowieka – przejawy wartości”

40 minut

15 minut



60 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

•	 to, ile coś jest warte pod względem materialnym,
•	 cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem,
•	 posiadanie zalet,
•	 zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności 

norm etycznych,
•	 liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub 

wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne.

Część druga

Wiemy już czym jest wartość, więc nadszedł czas na wykorzystanie wiedzy 
w działaniu. Tworzymy 5 grup eksperckich. Członkowie każdej grupy 
stają się znawcami konkretnego obszaru życia człowieka oraz przejawów 
wartości w tym obszarze, a także potrzeb z nim związanych. Mamy więc:
•	 ekspertów od witalności, fitness i ciała
•	 ekspertów od rozumu i inteligencji 
•	 ekspertów od emocji i uczuć 
•	 ekspertów od relacji i kontaktów 
•	 ekspertów od duszy, perspektyw, marzeń i nadziei.

Uczestnicy otrzymują wydrukowane karty pracy (załącznik nr 1) – symbole 
obszaru życia człowieka jako przejawu działania wartości. Ich zadaniem jest 
zidentyfikowanie wartości odpowiadających potrzebom tego obszaru. Np. 
eksperci od witalności wymienią zdrowie, a eksperci od relacji i kontaktów 
– przyjaźń. 

W czasie, gdy uczestnicy w grupach dyskutują o wartościach, prowadzący 
rysuje na flipcharcie sylwetkę człowieka. Po zakończonej przez „ekspertów” 
pracy, zbiera i nakleja na nią karty pracy, a obok nich zapisuje wymienione 
przez przedstawicieli grup wartości. W tym czasie każda grupa komentuje 
swoją pracę. W ten sposób „składamy” człowieka pełnego wartości w jedną 
złożoną całość.

Podsumujmy: Wymieniliśmy różne wartości, które współistnieją i 
uzupełniają się. Spostrzegamy, że niektóre z nich wchodzą bądź mogą 
wchodzić w kolizje. Kiedy pojawia się konflikt wartości? Co w danej 
sytuacji wybrać? Jaką wartością się kierować? Którą wartość „poświęcić”, 
a którą „stracić”? To pytania, które będą nam towarzyszyć w kolejnych 
ćwiczeniach do końca warsztatów.

25 minut
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2. Na głęboką wodę1

Część pierwsza

Prowadzący rozdaje uczestnikom karty pracy – „Opowieść o aligatorach” 
wraz z poleceniami.

Po przeczytaniu historii każdy samodzielnie ustala, który z bohaterów 
historii zachował się najbardziej honorowo, a który najmniej? Postaciom 
przypisuje cyfrę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej honorowo, a 5 
najmniej honorowo.

Część druga

Następnie, w stworzonych grupach, uczestnicy dyskutują o swoich wyborach 
i wspólnie próbują stworzyć jedną hierarchę. Dojść do konsensusu, który 
bohater zachował się honorowo, a który nie. Ma to służyć sprawdzeniu, 
czy w przypadku kolizji wartości można sobie pozwolić na kompromis? 
Zobaczymy.

Część trzecia

Gdy zakończymy pracę i dowiemy się, czy którejś z grup udało się 
wypracować jedno stanowisko, wspólnie wymieniamy i wypisujemy na 
flipcharcie wszystkie faktyczne zachowania oraz postawy (ich przejawy) 
pięciu postaci z opowieści. Ważne jest, aby nic nie dodawać, niczego nie 
insynuować, nie interpretować. Interesują nas fakty. Bierzemy pod uwagę 
tylko to, czego dowiedzieliśmy się z historii. Przy każdym zapisie stawiamy 
plus lub minus, w zależności od tego, czy uznajemy dane zachowanie za 
zgodne z honorem, czy też nie. Zobaczymy, w jakich i ilu sytuacjach nasi 
bohaterowie postąpili honorowo lub niehonorowo.

Przykład:

Abigaile Zdradziła Grzegorza z Sindbadem  „–”
Grzegorz Odepchnął Abigaile z pogardą „–”
Sindbad Spełnił swoją obietnicę „+”

Iwan Odmówił pomocy Abigaile „–”
Zdzich Brutalnie pobił Grzegorza „–”

Podsumujmy: Czy każdy z nas, szeregując postaci, wziął pod uwagę 

1 Ćwiczenie zostało zaczerpnięte ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego 
Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, oprac. D. Ostrowska. Źródło: 
www.doradca.up.gov.pl/pliki/Opowieść%20o%20Aligatorach.doc (01.09.2017).

60 minut

Materiały: długopisy, markery, flipchart, załącznik nr 2 „Opowieść 
o aligatorach”

10 minut

30 minut

20 minut
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wszystkie z wymienionych na flipcharcie faktycznych zachowań – a więc 
faktów? Czy teraz będziemy w stanie ustalić jedno stanowisko? Czy „suche 
fakty” mówią wszystko o człowieku – jego przekonaniach, intencjach, 
wartościach? I najważniejsze, jak rozumiemy to, że ktoś postępuje 
honorowo?

Te pytania powinny towarzyszyć dalszej dyskusji albo być przedmiotem 
„pracy domowej” uczestników. 

3. Kolizje wartości, czyli o tym, że w życiu nie jest łatwo …

  

Przedstawiciel każdej z czterech utworzonych grup losuje opis sytuacji, 
w której dochodzi do konfliktu wartości. Następnie uczestnicy każdej grupy 
przygotowują się do odegrania ról i uzgadniają rozwiązanie konfliktu. 
Gdy wszyscy są gotowi, prowadzący przekazuje, że każda sytuacja ma być 
zaprezentowana w następujący sposób:
•	 „aktorzy” odgrywają sytuację i jej istotne okoliczności, oddając istotę 

konfliktu wartości;
•	 zanim grupa odegra rozwiązanie konfliktu, robimy „stop-klatkę”, 

a pozostali uczestnicy odpowiadają na pytania:
Przed jakim dylematem stoi bohater?
Jakie dwie wartości wchodzą w konflikt?
Jakie są możliwe wyjścia z tej sytuacji. Jakim lub czyim kosztem się one 
odbędą?

•	 następnie „aktorzy” odgrywają ustalone wcześniej przez grupę 
rozwiązanie konfliktu.

Przykład scenki:
Bartek jest sprinterem i przygotowuje się do udziału w olimpiadzie. 
Jak dotąd nie osiągał dobrych wyników w porównaniu z biegaczami 
z innych krajów. Nowy trener zdradził mu ich sekret - podobno 
wspomagają się środkiem, który jest nie do wykrycia przez kontrolę 
antydopingową. Może to oznaczać, że tylko po jego zażyciu Bartek 
ma równe szanse na zwycięstwo. Stając przed wyborem wie, że 
to niesportowe zachowanie, ale presja powszechności takiego 
zachowania jest bardzo silna.

Podsumujmy: Czy rozwiązanie wypracowane przez grupę było zgodne 
z tym ustalonym wspólnie? 

50 minut

Materiały: załącznik nr 3 „Kolizja wartości”
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25 minut

50 minut

Scenariusz 5

4. Odkodowanie wartości

Materiały: flipchart, markery, załącznik nr 4 „Opis sytuacji”, 
załącznik nr 5 „Hierarchie wartości według J. Kozieleckiego”2 

Część pierwsza 

Każdy z uczestników losuje kartkę z sytuacją, w której ma się odnaleźć. 
Jego zadaniem jest także uzasadnienie swojego wyboru, a więc odwołanie 
się do wartości, która/które stały się dla niego kryterium podjęcia takiej, 
a nie innej decyzji. Następnie prowadzący prosi, by ochotnicy odczytali 
wylosowane historie i przedstawili swój punkt widzenia.

Przykład sytuacji:
Wylała Odra i jest powódź. Wygląda, że wielu ludzi straci swoje domy 
i dobytek. Jesteś wśród nich. Przyjechała ekipa ratująca i musisz 
uciekać przed żywiołem. Ratownicy mówią, że możesz zabrać 10 
najważniejszych dla Ciebie „rzeczy”. Aha, nie będzie do czego wracać 
ani czego szukać. Ucieczka przed żywiołem to bilet w jedną stronę. 
Dlaczego zabrałeś takie a nie inne „rzeczy”?

Podsumujmy: Czy któremuś z uczestników przyszło zmierzyć się z jedną 
z zaprezentowanych sytuacji? Jeśli tak, to czy nasze wybory oraz to, 
w oparciu o jakie wartości ich dokonaliśmy, pokrywają się? Czy istnieje 
jedna hierarchia wartości?

Część druga

Czy istnieje jakaś wartość naczelna (coś w rodzaju kompasu, który 
jednoczenie wskazuje północ albo południe)? Z dziejowej i jednostkowej 
perspektywy wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie „Jak nasycić 
głód?” – potrzebę, którą każdy z nas ma i czuje; potrzebę, która zależy od 
uznawanych przez nas wartości i tego jaką nadajemy jej rangę.

Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jak nasycić 
głód?”. Wśród odpowiedzi mogą pojawić się następujące sformułowania: 
ukraść, zdobyć pracę, uprawiać rolę, sprzedać rodzinne pamiątki, żebrać, 
itp. Prowadzący zapisuje je (w kolumnie) na flipcharcie. Następnie pyta 
uczestników, czy te tłumaczenia odwołują się do jednakowych wartości? 
Inaczej mówiąc, jakimi wartościami kierowaliby się ci, którzy wybraliby 
jedno z wymienionych zachowań? 

Na koniec prowadzący rozdaje uczestnikom załącznik nr 5, czyli tekst 
źródłowy J. Kozieleckiego. Po zapoznaniu się z nim wszyscy wspólnie 
identyfikujemy, jaką hierarchią, a więc wartością naczelną, kierowałby się 
ten, który postąpiłby w dany sposób (np. żebrał, odbierał, pisał wniosek o 

2 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 220-222.

25 minut
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zasiłek).

Podsumujmy: Różne wartości odnoszą się do różnych obszarów życia. 
Utrafiają w różne potrzeby mając na względzie konkretne sytuacje. To właśnie 
te różne potrzeby, a czasem konieczności, powodują kolizje i konflikty 
wartości. Spięcie następuje między naszą wartością (wartościami), a naszą 
potrzebą lub pragnieniem (potrzebami lub pragnieniami).

Czy jest jednak jakaś wartość naczelna? Hierarchie bywają różne, bo 
wchodzimy w różne sytuacje lub znaleźliśmy się w różnym otoczeniu, bo 
mamy różne doświadczenia, które także są filtrem dla tego, co uznamy za 
najważniejsze. Lecz katalog wartości jest raczej wspólny, zbliżony, podobny.

W konflikcie wartości nie ma zwycięzcy. Konflikt jest nierozwiązywalny. 
Trzeba wybrać to, co najbardziej właściwe z punktu widzenia naczelnej 
wartości. Tej która rządzi światem. Subiektywnie przypisujemy znaczenia 
wartościom, nadajemy im pewną treść, czasem arbitralnie lub egoistycznie. 
I w konsekwencji szeregujemy rzeczy, sprawy, ludzi. Mamy inne podejście 
do tego, co jest najważniejsze w ogóle lub ważne w danej sytuacji. Hierarchie 
pokazują nam, że między wartościami zachodzą kolizje, że mamy różne 
wartości i stoją one w konflikcie, który zazwyczaj jest kosztowny.

5. Hierarchia wartości

Część pierwsza

Każdy z uczestników zapisuje na kartce trzy wartości, które są dla niego 
najważniejsze. Następnie wykreśla jedną z nich – gdyż jest ona mniej ważna 
niż pozostałe dwie – i zapisuje obok niej cyfrę 3. Gdy już to zrobi odrzuca 
kolejną i zapisuje obok niej cyfrę 2. Na koniec zostawia tą jedną wartość, 
dla siebie najważniejszą. Po tym, gdy prowadzący zbierze od wszystkich 
kartki z zapisanymi wartościami (będą nam potrzebne w drugiej części 
ćwiczenia), wspólnie odpowiadamy na pytania:
•	 Czy wybór tylko trzech wartości sprawił nam kłopot? Dlaczego? 
•	 Czy odrzucanie kolejnych wartości było trudne? Dlaczego?
•	 Czy można żyć jedną wartością? Dlaczego?

Część druga

Po dyskusji prowadzący prosi, by każda z utworzonych grup ustaliła 
i zapisała na flipcharcie hierarchię 5 najważniejszych dla jej członków 
wartości. Podczas gdy grupy pracują, odczytuje on, jakie wartości 
wypisali uczestnicy na kartkach, liczy ich powtarzalność (np. ile razy 
wśród odpowiedzi pojawiła się dana wartość, czyli która była najczęściej 

60 minut

15 minut

45 minut

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart
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wymieniona), odrębnie sprawdza i przelicza jakie wartości uczestnicy 
uznali za najważniejsze. Gdy grupy są już gotowe ze swoim zadaniem, 
prowadzący prosi o przedstawienie rezultatów pracy, a następnie prezentuje 
wyniki z pierwszej części zadania. Na koniec wspólnie dyskutujemy:
•	 Czy hierarchia naszych wartości się zmienia?
•	 Od czego zależy ta zmiana? Czy od etapów życia, a może od grupy, 

środowiska w którym żyję?
•	 Co wpłynęło na zmianę hierarchii wartości w moim życiu? Jakie 

wydarzenia i wybory?

Podsumujmy: Wartości mogą istnieć realnie i idealnie. Ważne jest zarówno 
jedno jak i drugie, ponieważ te sposoby mogą często utworzyć pewną 
ciągłość i spójność w życiu człowieka: najpierw istnieją w sferze postulatów, 
życzeń lub marzeń, a następnie, wprowadzane przez nas w życie, stają się 
realne. 

Realne wartości to te, na które zwracamy uwagę, wobec których nie 
pozostajemy obojętnymi, do których osiągnięcia dążymy. Wartości wyższe 
pełnią szczególna rolę w życiu każdego z nas. Są to wartości, które osiąga 
się własnym wysiłkiem i które nadają życiu sens. Ich realizacja sprawia, iż 
osiągamy pełnię człowieczeństwa – po prostu czujemy się szczęśliwi. Nawet 
jeśli przyjąć za nauką, że wartości istnieją obiektywnie i są uporządkowane 
w pewną hierarchię, to ich urzeczywistnienie jest wyrazem i wynikiem 
naszych własnych indywidualnych wyborów.

Niezależnie od tego, gdzie i jak żyjesz, zgodzisz się, że człowieczeństwo to 
coś więcej niż konsola, praca w kuchni, udział w konkursie ping-ponga. Nie 
pozostawaj więc bezczynny.

6. Autorytet jako taki, czyli jaki?

Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak rozumiemy znaczenie 
słowa „autorytet”. Na flipcharcie zapisujemy skojarzenia.

Następnie dzielimy się tym, kto jest dla nas autorytetem – może kolega, 
mama, a może bohater z książki lub filmu, realny albo fikcyjny? Uzasadniamy 
swoje stanowisko, odpowiadając na pytania, które prowadzący zapisał 
wcześniej na flipcharcie:
•	 Dlaczego „X” jest moim autorytetem? Z uwagi na jakie konkretne 

cechy, zdolności, postępowanie? Czy jest autorytetem dlatego, że chcę 
postępować jak on/ona?

•	 Dlaczego „X” mimo wszystko (mimo wad, potknięć, błędów) pozostaje 

Materiały: flipchart, marker, ewentualnie kartki z pytaniami do 
dyskusji

60 minut
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autorytetem?
•	 Czy ja jestem dla kogoś autorytetem? Jeśli nie jestem lub nie wiem czy 

jestem to, czy chciałbym być? Dlaczego?

W grupie mogą być ci, którzy nie mają autorytetu. Warto jest podyskutować 
o tym, dlaczego nikt dla nich nie jest autorytetem.

7. Autorytet przypisany pewnym funkcjom czy grupom zawodowym? 

Prowadzący dzieli uczestników na 4 grupy. Dwie z nich przyjmują 
stanowisko „Za”, uzasadniają i bronią stwierdzenia: 
I – „Sędziowie cieszą się autorytetem”
II – „Weterani/kombatanci cieszą się autorytetem”. 
Pozostałe zajmują stanowisko „Przeciw” i uzasadniają oraz bronią 
stwierdzenia przeciwne:
III – „Sędziowie nie cieszą się autorytetem”
IV – „Weterani/kombatanci nie cieszą się autorytetem”.

Po zakończonej pracy każda z grup przedstawia swoje stanowisko. 
Prowadzący moderuje debatę. Jej wynikiem jest ustalenie, czy z uwagi 
na pełniony zawód, funkcję społeczną czy zasługi autorytety istnieją 
obiektywnie i „do końca” – niezależnie od tego, że w danej grupie (cieszącej 
się zaufaniem i szacunkiem społecznym) zdarzają się błądzący, przestępcy, 
„czarne owce”?

8. Autorytet jak bańka mydlana…

Wspólnie oglądamy film. Po projekcji, w kolejnej godzinie, dyskutujemy:
•	 Jakie autorytety ukazuje film? (Kto jest dla kogo autorytetem?)
•	 Jak główny bohater (starszy brat) definiuje autorytet? W jakim 

postępowaniu przejawia on uznanie dla swojego autorytetu?
•	 Czy główny bohater do końca filmu uznaje ten sam autorytet? Czy 

zachodzi w nim zmiana? Jaka? Co jest przyczyną utraty autorytetu? Kto 
się zmienił autorytet czy bohater? 

•	 Co się dzieje po tym, jak główny bohater stracił (odrzucił) swój 
autorytet? Czy wypełnił kimś „puste miejsce”?

40 minut

180 minut

Materiały: flipchart, markery

Materiały: film pt. „Więzień nienawiści” reż. T. Kaye (1998), czas 
trwania: 1 godz. 59 min.
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SCENARIUSZ 6
DEMOKRACJA

„Demokracja nie jest dana raz na zawsze. W 2010 r. funkcjonowało 
167 państw w świecie. Do demokracji pretendowało 113. Wszelako 
tylko 26 można uznać za w pełni demokratyczne, 54 – za ułomne 
demokracje, a 33 – za systemy mieszane, tj. demokratyczno-
autorytarne; reszta, tj. 54 państwa stanowią grupę reżimów 
autorytarnych. Wykaz ten dodatkowo przekonuje, że demokracja 
jest uznawana za wartość polityczną, ponieważ ponad 2/3 
wszystkich państw ją akceptuje. Wszelako tylko nieco ponad 16% 
krajów realizuje współczesny model demokracji. Dane te pokazują, 
że implementacja ładu demokratycznego nie jest prosta i rodzi 
rozmaite problemy. Historia, i to wcale nie tak dawna, wskazuje, iż 
demokracja może być unicestwiona demokratycznymi metodami. 
Jest więc o czym dyskutować”.

Jan Nowak Jeziorański1 

Cele:
•	 Uporządkujemy i poszerzymy swoją wiedzę na temat demokracji.
•	 Rozwiniemy umiejętność formułowania argumentów w dyskusji.
•	 Sprawdzimy czy istnieje demokracja w więzieniu.

Metody: tworzenie – zrób coś z niczego, burza mózgów, zajmij stanowisko 
– wybierz i zdecyduj, poznaj i zrozum, praca w grupach

Materiały: flipchart, mazaki długopisy, klej, nożyczki, kolorowe gazety, 
kartki, karton/tektura na „transparenty”, załączniki 

Bibliografia: 
•	 Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego, (red.) St. Trociuk, Biuletyn RPO – 

Materiały nr 81.
•	 L. Balcerowicz, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, 

Poznań 2012.
•	 Materiały wiedzy o społeczeństwie: http://www.ceo.org.pl.

Czas trwania warsztatów: 3 godziny

1 Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach: demokracja, 
tolerancja, (red.) Stanisław Trociuk, Biuletyn RPO – Materiały nr 81, s. 18-19. 
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1. Czym dla nas jest demokracja? Definicja demokracji – transparent

Część pierwsza

Prowadzący daje do losowania albo rozdaje każdej grupie fragmenty 
sztandarowych tekstów źródłowych o demokracji i cytatów (załącznik nr 
1). Zespoły zapoznają się z nimi i wybierają wspólnie słowa – klucze, które 
ich zdaniem wskazują na istotne elementy demokracji. Następnie opierając 
się na tekstach źródłowych oraz swojej wiedzy, każda grupa formułuje 
własną definicję demokracji i zapisuje ją na kartce. 

Część druga

Po sformułowaniu definicji demokracji, zadaniem grup jest przedstawienie 
jej w formie transparentu. Uczestnicy mają do dyspozycji różne materiały 
plastyczne i mazaki. Ważne jest, aby w swoich pracach zawarli oni kluczowe 
słowa ze stworzonej przez siebie definicji. Urozmaiceniem transparentów 
mogą być wycięte z gazet hasła, motywy czy obrazy. 

Dla demokracji charakterystyczne jest to, że jest ona oparta na hasłach, 
które oddają nasze przekonania i wartości – podobnie jak transparenty. 
Na koniec każda z grup prezentuje wszystkim uczestnikom swoją pracę 
i omawia wybrane elementy w stworzonej definicji demokracji.

Podsumujmy: Istotne elementy demokracji to:
•	 wszyscy mają udział w rządzeniu, 
•	 ludzie rządzą pośrednio przez instytucje przedstawicielskie pochodzące 

z wolnych wyborów,
•	 skoro „wszyscy” mają udział w demokracji, jej podstawową wartością 

jest tolerancja,
•	 w swej optymalnej wersji demokracja jest związkiem obywateli 

dbających o dobro wspólne. W demokracji musi istnieć mechanizm 
równoważenia dóbr jednostkowych, czyli każdego z nas i dobra 
wspólnego,

•	 wyznacznikiem demokracji jest więc udział we władzy, 
a także obywatelskie zaangażowanie (aktywność obywatelska, 
współuczestnictwo); chodzi np. o partycypację na poziomie lokalnym 
lub w ramach organizacji zawodowych, do których należymy; 

•	 obywatelskie zaangażowanie jest wówczas, gdy obywatele stają się 
współodpowiedzialni za demokrację i są jej strażnikami, gdy wywiązują 
się ze swoich obowiązków i równomiernie korzystają ze swoich praw, 
a jeśli trzeba dopominają się o nie,

15 minut

50 minut

65 minut

Materiały: załącznik nr 1 „Teksty źródłowe o demokracji”, kartki, 
długopisy, mazaki, nożyczki, klej, karton na transparent, kolorowe 
gazety



70 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

•	 formami udziału we władzy są: prawo głosu wyborczego, swoboda 
wypowiedzi, udział w życiu publicznym i politycznym państwa,

•	 istotą demokracji jest wolność jako taka i wolność każdego człowieka 
(wolność osobista, gospodarcza, religijna, słowa itd.); w ten sposób 
demokracja nie prowadzi do tyranii większości, a prawa mniejszości 
nie są zagrożone,

•	 demokracja to system, który najlepiej chroni wolności człowieka, gdyż 
oznacza ona poszanowanie dla praw mniejszości i praw obywatelskich 
oraz poszanowanie wartości, które budują podstawy demokracji, jak: 
tolerancja, kultura dialogu, zrozumienie,

•	 względna harmonia pomiędzy wolnością a równością jest znacznie 
łatwiej osiągalna w ładzie demokratycznym niż w przeciwstawnym 
ustroju. Z uwagi na zróżnicowanie społeczeństwa między równością 
a wolnością występuje pewne napięcie. Naturalne, że biedniejsi 
obywatele są ograniczeni w dostępie do pewnych dóbr, co automatycznie 
rzutuje na efektywność ich uprawnień, czyli sferę różnych wolności. 
W demokracji nie ma jednak prawnego konfliktu pomiędzy wolnością 
a równością; demokracja dąży do zrównania szans, 

•	 charakterystyczna dla demokracji jest samorządność obywateli. 
Oznacza ona, że obywatele wspólnie się organizują i wybierają swoich 
przedstawicieli, by ci realizowali wspólne cele w ich imieniu; samorząd 
to oczywiście praca zespołowa,

•	 współcześnie nastąpiło poszerzenie funkcji państwa demokratycznego, 
od ograniczonych funkcji „nocnego stróża” pilnującego porządku 
publicznego oraz egzekucji praw i należności, o funkcje socjalne 
państwa dobrobytu, w którym obywatele przestaliby obawiać się o swój 
byt.

2. Demokracja jako jeden z możliwych systemów politycznych

Zarówno rozważania teoretyczne polityków, filozofów, autorów doktryn 
państwa i prawa, jak i doświadczenia historyczne i współczesne wskazują 
na to, że demokracja nie jest systemem politycznym wolnym od wad czy 
ryzyka. Dlaczego nie jest uniwersalna? Dlaczego nie przeszczepia się do 
państw afrykańskich czy Ameryki Południowej? Aby lepiej zrozumieć 
demokrację, a także być świadomym jej ograniczeń, potencjałów, mocnych 
i słabszych stron trzeba ją obiektywnie ocenić. 

Prowadzący rozdaje grupom kartki i mazaki. Zadaniem każdej grupy jest 
ocena demokracji wykorzystując metodę SWOT. 

35 minut

Materiały: kartki, mazaki, długopisy
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Po skończonej pracy każdy zespół prezentuje na forum jej wyniki. Wspólnie 
omawiamy wypracowane rozwiązania. Przy którym z elementów SWOT 
demokracja zebrała najwięcej określeń? Które argumenty przemawiają do 
nas najbardziej? Czy wszyscy są „za” demokracją?

„Nadużycie wolności każe szukać oparcia w silnej władzy. 
Zagrożeniem demokracji, nie jest to, że się pojawi tyrania, a że się 
pojawi złej jakości demokracja, nijaka demokracja. Demokracja, 
w której obywatel będzie sobie coś tam wybierał, a tak naprawdę 
wielcy tego świata, finansjera, gdzieś przy Wall Streetach będą robili 
i tak swoje (...) Powinniśmy wykazywać dystans. Gdy tego dystansu 
zabraknie, demokracja może być zagrożona, gdyż może się ona 
udać tylko wśród ludzi, którzy rezygnują z aspiracji do publicznego 
realizowania absolutnej prawdy i absolutnej racji”2.

3. Wartości w demokracji

Prowadzący zadaje grupie następujące pytanie: Jakie są podstawowe 
wartości demokracji? (inaczej: Jakie musimy przyjąć wartości, aby mówić, 
że tworzymy demokrację?). Uczestnicy metodą burzy mózgów szukają na 
nie odpowiedzi. Prowadzący zapisuje wszystkie odpowiedzi na flipcharcie.

Po zapisaniu katalogu wartości demokracji, prowadzący pyta uczestników, 
jak uzasadnią wagę i potrzebę danej wartość wykorzystując metodę PRES. 
Na początek podaje schemat metody:

Punkt widzenia: uważam że demokracja powinna opierać się na …../ 
uważam, że podstawową wartością demokracji jest …. 
Powody (racje): ponieważ ….. 
Przykład: …… 
Podsumowanie: dlatego uważam, że ….. 

Przykład:
Punkt widzenia: Uważam, że podstawową wartością demokracji jest 
tolerancja.
Powody (racje): Ponieważ uczy nas ona szacunku wobec swoich różnic, 
różnorodności, rozbieżności.
Przykład: Ilekroć widzę brak tolerancji, a wręcz nienawiść, wobec 
rozbieżnych światopoglądów lub opinii, kolorów skóry, chcę się 
wypisać z takiego państwa, nie szanuję go, przestaję cenić głos innych 
w dyskusji.
Podsumowanie: Dlatego uważam, że tolerancja jest podstawową 

2 Tamże, s. 43-46.

Materiały: flipchart, mazaki

30 minut
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wartością demokracji, bo uczy nas szacunku wobec siebie.

Podsumujmy: Czy udało się uczestnikom używając innych argumentów 
uzasadnić tę samą wartość? Czy jakieś wartości powtarzały się najczęściej? 
Jeśli tak, to prowadzący podkreśla je na flipcharcie. Demokracja jest 
systemem opartym na wartościach, które bezpośrednio wpływają na nasze 
życie. Nie są fikcją, o czym warto pamiętać.

4. Ile demokracji jest w więzieniu?

Prowadzący rozdaje uczestnikom ankietę, która zawiera trzy alternatywne 
stanowiska odnoszące się do demokracji w więzieniu3:

Czy w więzieniu jest miejsce na demokrację?
1) Tak ponieważ, ………….

I przejawia się …………..
Ale ma swoje granice ……..

2) Nie i nie powinno jej być, ponieważ ……...
3) Nie, ale powinna być ponieważ ….….

I powinna przejawiać się ona w tym …..
Ale powinna mieć swoje granice …..

Uczestnicy mają kilka minut do namysłu i samodzielnego zajęcia 
stanowiska, z którym się zgadzają. Zapisują je w ankiecie. 

Następnie uczestnik dołącza się do kolejnego uczestnika, aby skonfrontować 
swoje zdanie. Pary o tym samym, czyli zgodnym, stanowisku szukają 
kolejnych zwolenników ich poglądu i tak łączą się w trójki, czwórki, itd. 
W ramach jednego przyjętego przez siebie stanowiska mogą oczywiście 
poszerzyć swoją argumentację i przykłady. W przypadku, gdy spotkają 
uczestnika o odmiennym stanowisku mogą próbować go przekonać i jeśli 
im się to uda, ten przyłącza się do zgodnej grupy. Prowadzący zaznacza, że 
uczestnicy nie tylko mają zapisywać to, jak formułują wspólne stanowisko, 
gdy będzie ono modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków grupy, 
ale także mają odnotować trudności z jakimi się borykali, aby osiągnąć 
konsensus. 

W przypadku, gdy danej grupie nie da się przekonać uczestnika 
o odmiennym stanowisku, utworzy się druga grupa zajmująca przeciwne 
stanowisko.
3 W alternatywnej wersji ćwiczenia, może być to inna instytucja – taka, która 
jest „najbliższa” warsztatowej grupie, czyli najbardziej z nią tożsama, np. szkoła, 
placówka opiekuńczo-wychowawcza, uczelnia, itd.

50 minut

Materiały: załącznik nr 2 „Ile demokracji jest w więzieniu?”, 
długopisy
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Ćwiczenie trwa do momentu aż powstaną odrębne, konkurencyjne wobec 
siebie grupy, których uczestnicy mają jednolite, zgodne stanowiska (np. 
powstanie grupa opowiadających się za stwierdzeniem, że w więzieniu 
istnieje demokracja oraz opozycyjna grupa opowiadających się za tym, że 
w więzieniu nie ma demokracji, ale powinna być). 

Na koniec każda grupa wypowiada się dlaczego zajęła takie, a nie inne 
stanowisko. Dyskutujemy też o tym:
•	 Czy ktoś zmienił swoje zdanie i co go ostatecznie przekonało? 
•	 Czy łatwo było wypracować jednolite stanowiska w grupach? 
•	 Jakie fakty i argumenty przekonały uczestników o przyjęciu danego 

stanowiska?

Podsumujmy: Prowadzący zwraca uwagę na to, czy w stanowiskach 
indywidualnych i grupowych (łączonych) pojawiło się odniesienie do:
•	 pojęcia demokracji jako „obowiązków” i udziału w życiu publicznym,
•	 granic demokracji, zarówno jako udziału, jak i władzy – w więzieniu 

w jego władczym przejawie nie ma demokracji,
•	 konkretnych elementów i przejawów demokracji w więzieniu, a jeśli 

tak, to jakich (np. samorząd skazanych, koło zainteresowań, prawo do 
wniosku, petycji i skargi),

•	 podmiotów zewnętrznych – ich dostępności i udziału w wykonaniu 
kary pozbawienia wolności lub kontroli jej wykonania,

•	 podstawowych praw i wolności oraz ich ograniczeń koniecznych 
w demokratycznym społeczeństwie

- gdyż to są właśnie faktyczne przejawy więziennej demokracji.  

Prowadzący przypomina, że demokracja składa się z dwóch elementów: 
udziału w niej obywateli i władzy, sprawowanej pośrednio przez obywateli. 
O ile w więzieniu jest miejsce na udział – zarówno skazanych, jak 
i podmiotów z  zewnątrz (np. uczestnictwo w wyborach powszechnych, 
rzecznicy, skargi, głosy opiniodawcze), to nie ma miejsca na wykonywanie 
przez skazanych władzy czy bezpośrednie uczestniczenie w niej. Żadnemu 
skazanemu ani grupie skazanych nie można powierzyć władzy wykonawczej, 
a więc uczynić ich odpowiedzialnymi za prawidłowość wykonania kary 
pozbawienia wolności. Odpowiedzialność ta, z punktu widzenia państwa – 
podobnie jak wolność z punktu widzenia jednostki – jest istotą demokracji.
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SCENARIUSZ 7
PRAWA CZŁOWIEKA

Cele:
•	 Uporządkujemy swoją wiedzę o prawach człowieka.
•	 Zdobędziemy umiejętności oceny kolizji praw człowieka, 

konkurencyjnych wartości i interesów.
•	 Poznamy argumentację stosowaną w werdyktach Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Metody: burza mózgów, zajmij stanowisko– wybierz i zdecyduj, poznaj 
i zrozum, praca w grupach

Materiały: flipchart, mazaki, kartki, długopisy, klej, przygotowane losy, 
materiały do rzeźby (np. metal, drewno, plastelina, papier, filc, sreberko, 
kłębek, wata, ścinki materiału, guziki, rurki plastikowe), film pt. „Lincz” 
reż. Krzysztof Łukaszewicz (2010), czas trwania: 1 godz. 18 min., załączniki

Bibliografia: 
•	 M. Nowicki, Co to są prawa człowieka?, Źródło: http://www.hfhrpol.

waw.pl/pliki/MNowicki_CoToSa.pdf.
•	 W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka, Źródło: http://www.

hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.pdf.
•	 W. Osiatyński, Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998.
•	 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. 

Zarys wykładu, Warszawa 2011.

Przydatne linki:
•	 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/
•	 http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/
•	 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/prawa_czlowieka/
•	 http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/human-rights
•	 http://www.hfhr.pl/publikacje/omowienie-orzeczen-etpcz/
•	 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/

Czas trwania warsztatów: 5 godzin 30 minut
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1. Prawa i wolności człowieka

Wspólnie, metodą burzy mózgów, tworzymy mapę skojarzeń wokół tematu 
„Prawa i wolności człowieka”. Prowadzący zapisuje każde skojarzenie. 
Ćwiczenie i mapę skojarzeń można urozmaicić dzięki przygotowanym 
wcześniej hasłom i zdjęciom, które mogą kojarzyć się z prawami człowieka 
– uczestnicy przylepiają je do mapy obok zapisanych odpowiedzi.

„Trafność” skojarzeń sprawdzimy w kolejnym ćwiczeniu, przy mini-
wykładzie. 

2. Czemu i komu służą prawa człowieka? Perspektywa państwa 
i człowieka

Część pierwsza

W tym ćwiczeniu najlepiej podzielić uczestników na cztery grupy – tyle jest 
pytań. Prowadzący rozdaje każdej grupie karteczkę z pytaniem. Zespoły 
pracują niezależnie od siebie – dobrze, aby grupy nie znały nawzajem 
swojego zadania. Uczestnicy w grupach mają wejść w rolę albo państwa 
albo jednostki (tak jak podane jest na karteczce) i z tej perspektywy 
odpowiedzieć na zadane pytanie. Swoje odpowiedzi grupy zapisują na 
flipchartach. 

Następnie każda grupa formułuje definicję praw człowieka – zapisuje ją 
pod odpowiedziami na pytania. Po skończonej pracy zawieszamy gotowe 
flipcharty na ścianie, porównujemy odpowiedzi i wspólnie odczytujemy 
definicje, które stworzyły grupy. Jeśli się różnią, znajdujemy w nich wspólne 
elementy – warto zapisać je na jednym flipcharcie lub zakreślić jednym 
kolorem.

Zaletą ćwiczenia jest to, że pytania, mimo że są tożsame, mają odwróconą 
kolejność. Można założyć, że w związku z tym będzie to nieco inaczej 
kierunkowało sposób myślenia uczestników o prawach człowieka. 
Odpowiedzi poszczególnych grup mogą się więc różnić. 

20 minut

50 minut

35 minut

Materiały: flipchart, mazaki, długopisy

Materiały: flipchart, mazaki, kartki, długopisy
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Grupa I
Z perspektywy państwa: Czemu 
i komu służą prawa człowieka?

Grupa III
Z perspektywy jednostki: Komu 
i czemu służą prawa człowieka?

Grupa II
Z perspektywy państwa: Komu 
i czemu służą prawa człowieka?

Grupa IV
Z perspektywy jednostki: Czemu 
i komu służą prawa człowieka?

Część druga

Podsumujmy: Prowadzący podsumowuje ćwiczenie mini-wykładem o  
prawach człowieka i jednocześnie prosi chętnego uczestnika o sprawdzanie, 
które ze skojarzeń na „mapie skojarzeń” pojawiły się w wykładzie.

Definicja praw człowieka
„Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze 
podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem”1.

Prawa człowieka są: 
•	 przyrodzone – istnieją niezależnie od woli i władzy, i przysługują 

każdemu człowiekowi z racji urodzenia, stanowiąc część jego 
człowieczeństwa, 

•	 niezbywalne – człowiek nie może się ich zrzec lub z nich zrezygnować, 
•	 nienaruszalne – państwo służy, jako narzędzie ich ochrony i realizacji; 

nie może ich naruszać, choć może ograniczać i ingerować w sposób 
korzystania z nich,

•	 powszechne – przysługują bez wyjątku każdemu człowiekowi 
indywidualnie, niezależnie od przynależności państwowej, koloru 
skóry czy wyznawanej religii, 

•	 podstawowe – uznane za najistotniejsze z punktu widzenia interesów 
obywateli i państwa, niezbędne do zagwarantowania innych praw 
obywatelskich, dotyczą podstawowych dziedzin życia społecznego 
jednostki, jako człowieka i obywatela.

Są to prawa podmiotowe, co oznacza, że istnieje ktoś uprawniony i ktoś, 
kto jest zobowiązany, i że podmiot uprawniony ma roszczenie służące 
wyegzekwowaniu tego obowiązku i realizacji prawa. 

Warunki zaistnienia praw człowieka

„Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda 
władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę 
autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda 
jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw”2.
1 W. Osiatyński, Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, s.16.
2 Tamże.

15 minut15 minut15 minut15 minut
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Prawo a wolność

Prawo (uprawnienie) oznacza, że państwo ma obowiązek spełnić 
świadczenie na rzecz jednostki, a jednostka jest uprawniona do żądania 
świadczenia. Zaś wolność prawnie chroniona oznacza normę zakazującą 
państwu (i innym podmiotom) ingerencji w sferę wolności jednostki 
(nakaz powstrzymania się od ingerencji). Państwo ma jednak obowiązek 
stworzyć system ochrony jednostki przed naruszeniami wolności ze strony 
innych osób. 

Zasady ograniczania praw człowieka

Ograniczenia muszą być uregulowane w ustawie, konieczne 
w demokratycznym społeczeństwie (ze względu na uznane przez niego 
dobra i wartości) oraz proporcjonalne. Ograniczenie prawa lub wolności 
należy poddać tzw. testowi proporcjonalności, który sprowadza się do 
odpowiedzi na pytania:
•	 czy ograniczenie prawa lub wolności następuje w imię odpowiednio 

ważnej wartości (np. bezpieczeństwo publiczne, prawa i wolności 
innych osób),

•	 czy ograniczenie jest przydatne do osiągnięcia zamierzonych nią 
skutków (kryterium przydatności),

•	 czy ograniczenie jest niezbędne dla ochrony interesu publicznego, 
z którym jest powiązana (kryterium konieczności),

•	 czy efekty wprowadzenia ograniczenia pozostają w proporcji do 
ciężarów (kryterium proporcjonalności sensu stricto).

3. Katalog podstawowych praw i wolności

Prowadzący daje zespołom do wylosowania karteczki z określoną grupą 
społeczną, zawodową, polityczną. Każdy zespół ma za zadanie przypisać 
danej grupie pięć podstawowych praw lub wolności człowieka, które jego 
zdaniem będą jej najbardziej przydatne. Kategorie grup do wylosowania to:
•	 dziennikarze,
•	 cudzoziemcy,
•	 więźniowie,
•	 ofiary przestępstw,
•	 policjanci (lub strażnicy więzienni).

Katalog pięciu podstawowych praw zespoły zapisują na flipcharcie i wieszają 
na ścianie. Wszyscy uczestnicy porównują katalogi i dyskutują:
•	 Czy są między nimi podobieństwa albo różnice, i z czego wynikają 

różnice? 

30 minut

Materiały: flipchart, mazaki, długopisy, przygotowane losy
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•	 Czy któreś prawa i wolności powtarzają się, a jeśli nie, to dlaczego?
•	 Czy w wyniku porównania dostrzegamy kolizje wartości lub interesów 

różnych grup? 

Na koniec prowadzący pyta uczestników czy chcieliby dodać do tego 
katalogu jedno prawo albo wolność, i dlaczego?

4. Godność osobowa jako źródło praw i wolności

Zadaniem każdej grupy jest stworzenie pracy plastycznej (np. „rzeźby”, 
symbolu, collage’u), która będzie obrazować godność człowieka. Uczestnicy 
mają do wyboru różnorodne materiały. Mogą je swobodnie dobierać 
i tworzyć własną wizję godności. Tworząc rzeźbę, logo, symbol „godności” 
grupy mają jednak za zadanie omawiać swoje wybory użytych materiałów, 
ich koloru i kształtu. Każdemu wyborowi należy nadać znaczenie, np. 
godność jest delikatna jak wata. Po zakończonej pracy grupy prezentują 
na forum rzeźby „godności” i omawiają jej symbolikę i dobór materiałów.

W trakcie wypowiedzi grup prowadzący wypisuje słowa – klucze na 
flipcharcie, a następnie wspólnie próbujemy stworzyć definicję godności 
człowieka. 

Podsumujmy: Można wyróżnić „cztery typy godności człowieka: 
godność osobową, godność osobowościową, godność ugruntowaną 
w okolicznościach życia oraz godność osobistą. Reprezentują one różne 
sposoby rozumienia pojęcia godności. Godność osobowa jest podstawowym 
typem godności. Przysługuje każdemu człowiekowi z tej racji, że jest 
człowiekiem, niezależnie od jego postępowania lub postępowania 
innych osób oraz niezależnie od okoliczności, w których człowiek żyje. 
Godność osobowa określana jest mianem godności przyrodzonej. Stanowi 
aksjologiczne źródło praw człowieka i obywatela. Człowiek nie może być 
pozbawiony godności osobowej przez jakiekolwiek działania innych ludzi 
lub czynniki zewnętrzne, nie może też utracić godności osobowej przez 
własne niegodne postępowanie lub niegodny sposób życia. 

Godność osobowościowa może być nabywana lub utracona przez własne 
postępowanie podmiotu. Godność ugruntowana w okolicznościach życia 
to godność uzależniona od okoliczności, które sprzyjają lub utrudniają 
realizowanie godności osobowościowej. Godność osobista to godność 
rozumiana jako dobre imię podmiotu. Może być ona nabywana, naruszana 
i tracona zarówno przez własne działania, jak i przez działania innych 

60 minut

Materiały: różnorodne materiały do stworzenia pracy plastycznej, 
np. metal, drewno, plastelina, papier, filc, sreberko, kłębek, ścinki 
materiału, guziki, rurki plastikowe, wata, itp.
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podmiotów. Godność osobowa i godność osobista chronione są po śmierci 
człowieka”3.

To co stworzyliśmy jest wyobrażeniem godności osobowej. O niej są te 
warsztaty.  

5. Prawa i wolności zapisane życiem

Prowadzący rozdaje uczestnikom połączonym w dwójki bądź pracującym 
pojedynczo po jednym lub dwa kazusy wraz z kartami pracy zawierającymi 
pytania do kazusów. Kazusy (inaczej przypadki) opisują sprawy, które były 
przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
lub polskiego Trybunału Konstytucyjnego. 

Uwaga! Prowadzący daje uczestnikom tylko treść kazusu i kartę pracy, 
bez werdyktów. Dopiero w podsumowaniu, gdy przedstawią oni już swój 
werdykt i uzasadnienie, prowadzący ujawni faktyczny werdykt Trybunału 
i przedstawi jego treść. 

Poniżej znajdują się dwa przykładowe kazusy z werdyktami. Więcej do 
wyboru w załączniku nr 1 „Prawa i wolności zapisane życiem. Kazusy”.

1. Rysunki satyryczne akceptujące terroryzm

Leroy przeciwko Francji wyrok ETPC z 02.10.2008 r., skarga nr 
36109/03

Denis Leroy jest rysownikiem. Rysunki komiksowe, na których 
skarżący umieścił zamach na World Trade Center wraz z podpisem 
„Wszyscy o tym marzyliśmy... Hamas to zrobił”, powstały 
bezpośrednio po zamachu i ukazały się dwa dni później na łamach 
baskijskiego tygodnika „Ekaitza”, wydawanego na południu Francji. 
D. Leroy oraz wydawca czasopisma zostali skazani przez francuski 
sąd na karę grzywny na podstawie przepisów kryminalizujących 
i penalizujących obronę bądź usprawiedliwianie aktów terroru. 
Rysownik został skazany za „akceptowanie terroryzmu”. Według 
niego samego rysunki miały jedynie wyrażać, w satyryczny 
sposób, jego osobiste, antyamerykańskie poglądy oraz upadek 
amerykańskiego imperializmu, dlatego też uznał reakcję władz 
francuskich jako naruszenie jego praw i wolności.

3 J. J. Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, w: 
Civitas et Lex nr 1, 41-47, 2014.

60 minut

Materiały: załącznik nr 1 „Prawa i wolności zapisane życiem. 
Kazusy”, załącznik nr 2 „Karta pracy do kazusów”, długopisy
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Werdykt: Trybunał uznał, że za pośrednictwem swojego dzieła 
skarżący wychwalał agresywne zwalczanie amerykańskiego 
imperializmu, wyrażał moralne wsparcie sprawcom ataków 
z 11 września, wypowiadał się z aprobatą o przemocy skierowanej 
przeciwko tysiącom cywilów i szargał godność ofiar. Trybunał uznał 
więc, iż komiks i podpis jasno wskazywały na moralne poparcie 
rysownika dla aktów terroru, w wyniku których zginęło tysiące osób 
oraz dla idei zniszczenia Stanów Zjednoczonych przyświecającej 
zamachowcom. Trybunał podkreślił ponadto, dodatkowo 
obciążający skarżącego kontekst czasu i miejsca ukazania się 
rysunków – bezpośrednio po zamachach, w rejonie „wrażliwym” 
politycznie, jakim jest kraj Basków. Pomimo ograniczonego obiegu 
gazety, Trybunał stwierdził, że publikacja rysunku wywołała 
określoną reakcję opinii publicznej i była w stanie wzbudzić 
przemoc i wymiernie wpłynąć na porządek publiczny w Kraju 
Basków. Środki prawne zastosowane przez Francję zostały uznane 
w konsekwencji za właściwe i proporcjonalne. Trybunał orzekł, że 
nie doszło do naruszenia art. 10 Konwencji.

2. Wolność od niewolnictwa i pracy przymusowej

Siliadin przeciwko Francji, wyrok ETPC z 26.07.2005, skarga nr 
73316/01

W styczniu 1994 r. w wieku lat 15 Siwa Siliadin w towarzystwie 
dorosłej Francuzki opuściła ojczyste Togo, aby dostać się do Francji. 
Francuzka zaproponowała Siwie swą pomoc w uzyskaniu statusu 
imigracyjnego oraz edukacji w zamian za drobne prace na jej 
korzyść, jednak zaraz po przybyciu do Francji odebrała dziewczynce 
paszport i zmuszała do pracy, a następnie przekazała pewnej 
rodzinie we Francji. Siwa pracowała przez 7 dni w tygodniu, do 
15 godzin dziennie jako opiekunka dla dzieci oraz pomoc domowa 
bez dokumentu i wynagrodzenia, bez osobnego pomieszczenia 
do spania, zachowując minimalną swobodę poruszania. Dopiero 
w lipcu 1998 r. organy sprawiedliwości wszczęły sprawę karną 
przeciwko „pracodawcom”. Francuski Sąd I instancji skazał ich na 
1 rok więzienia w zawieszeniu na 7 miesięcy, lecz sąd II instancji 
uniewinnił ich. Sąd kasacyjny w wyniku wniesionej kasacji, 
stwierdził, że mimo iż Siwa pracowała za darmo, warunki, w jakich 
przebywała i wykonywała swoją pracę, nie miały charakteru 
„niegodnych”. Ukarał jednak „pracodawców” kwotą 15 tys. euro 
tytułem odszkodowania. 

Siwa Siliadin nie zgodziła się z takim ustaleniem i w skardze 
do Europejskiego Trybunału twierdziła, że była ofiarą pracy 
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przymusowej i pewnego rodzaju poddaństwa, co uwłaczało jej 
godności.

Werdykt: ETPC stwierdził naruszenie art. 4 Konwencji, gdyż 
francuskie prawo karne nie chroniło Siliadin wystarczająco 
skutecznie przed poddaństwem lub co najmniej pracą przymusową. 
Według Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą 
Francja ratyfikowała: „Właściwa władza nie powinna nakazywać 
lub zezwolić na nakazywanie pracy przymusowej lub obowiązkowej 
na korzyść jednostek, spółek lub stowarzyszeń prywatnych”. 
Trybunał zauważył, że naruszenie wolności ofiary pochodziło 
od osób prywatnych, ale uznał, że ograniczenie stosowania 
zakazu niewolnictwa do bezpośredniej działalności państwa 
byłoby sprzeczne z międzynarodowymi gwarancjami. Władze 
mają obowiązek przyjąć przepisy przewidujące kary za działania, 
które zostały wskazane na przykładzie Siwy Siliadin. Konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy definiuje pracę przymusową 
lub obowiązkową jako „wszelką pracę lub usługi wymagane od 
jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba 
nie zgłosiła się dobrowolnie”. Natomiast Konwencja w sprawie 
niewolnictwa określa, że niewolnictwo to „stan czy położenie 
jednostki, względem której stosowane jest postępowanie w całości 
lub w części wynikające z prawa własności”, a więc jest to stanem 
zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot 
własności. Trybunał stwierdził, że francuskie prawo nie pozwoliło 
skutecznie ścigać działania, których ofiarą stała się skarżąca 
i orzekł naruszenie przez Francję art. 4 Konwencji oraz zobowiązał 
do zapłaty 26 tys. euro odszkodowania. Dzisiejsze poddaństwo 
skutkuje dotkliwymi naruszeniami podstawowych praw i wolności 
człowieka, który jest traktowany jak „przedmiot własności”. Należy 
mu zapobiegać i z całą stanowczością karać wszelkie tego typu 
zachowania.

Uczestnicy czytają swoje kazusy, dyskutują nad sprawą i zapisują swoje 
odpowiedzi na kartach pracy. Uczestnicy pracujący wspólnie powinni 
dążyć do jednolitego stanowiska, choć możliwe są zdania odrębne – trzeba 
będzie je uzasadnić. Po zakończeniu pracy, grupy przedstawiają kolejno na 
forum stan faktyczny swoich kazusów oraz rozwiązanie jakie wypracowali 
w grupie. 

Po każdej prezentacji rozwiązania kazusu dyskutujemy: czy ktoś 
wydałby inny wyrok albo dał inne uzasadnienie? Dzielimy się swoimi 
spostrzeżeniami. Po dyskusji prowadzący ujawnia faktyczny werdykt 
Trybunału. Czy wszyscy rozumieją jego uzasadnienie i czy się z nim 
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zgadzają? Jeśli są różnice, porozmawiajmy o tym, z czego mogą wynikać 
i przedyskutujmy zdania odrębne. 

Pytania do kazusu:
•	 O jakie prawo albo wolność chodzi w kazusie?
•	 Czy w związku z tym prawem (wolnością) na państwie ciążą jakieś 

obowiązki? Jeśli tak, to jakie?
•	 Czy zachodzi jakaś kolizja między dwoma prawami (wolnościami), 

czyli czy są konkurencyjne wartości? Jeśli tak, to o jakie prawa 
(wolności, wartości) chodzi?

•	 Wydaj werdykt, czy państwo naruszyło prawo człowieka (wolność)? 
Uzasadnij swoje stanowisko.

•	 Czy jest zdanie odrębne, a jeśli tak, to jak uzasadnione?

6. Granice praw i wolności człowieka

Wspólnie oglądamy film. Po projekcji utrwalamy wiedzę o prawach 
człowieka w nawiązaniu do filmu. Prowadzący rozdaje grupom po jednym 
pytaniu – dla każdej grupy inne (lub zapisujemy pytania na flipcharcie, tak 
aby każda grupa je widziała). Pracując w grupach szukamy odpowiedzi na 
postawione pytania i następnie dyskutujemy o nich na forum.
•	 Jakie prawa i wolności dostrzegasz w filmie? Wskaż je i wyjaśnij.
•	 Jakie wartości lub czyje interesy weszły ze sobą w kolizję (konflikt)? 

Wskaż je i zapisz.
•	 Jakie rozwiązanie zaproponujesz, aby rozwiązać konflikt (y)? Sformułuj 

je.

110 minut

Materiały: film pt. „Lincz” reż. Krzysztof Łukaszewicz (2010), czas 
trwania: 1 godz. 18 min., załącznik nr 3 „Pytania do filmu”
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SCENARIUSZ 8
WOREK WARTOŚCI, CZYLI BAGAŻ 

CZŁOWIECZEŃSTWA. WOKÓŁ 
SZCZĘŚCIA, PIĘKNA, PRAWDY, 

WIERNOŚCI, ODWAGI, MIŁOŚCI, 
CIERPIENIA, WOLNOŚCI, GODNOŚCI 

I SZACUNKU

Cele: 
•	 Zrozumiemy, że wartości istnieją obiektywnie, czyli niezależnie od 

mojego czy innych „widzimisię”, mimo zmian w świecie i mimo tego, 
że każdy z nas ma różne doświadczenia z nimi związane i różne do nich 
podejście.

•	 Przekonamy się, że wartości zmieniają się w czasie – pojawiają się 
„mody” na określone wartości i dowiemy się z czego to wynika.

•	 Rozwiniemy umiejętność definiowania i mówienia o wartościach.
•	 Rozwiniemy umiejętność wartościowania sytuacji, zjawisk, czynów 

człowieka.

Metody: praca w grupach, tworzenie – zrób coś z niczego, zajmij stanowisko 
– wybierz i zdecyduj, przećwicz i praktykuj, multimedia 

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy, reprodukcje dzieł sztuki, 
fotografie wytworów człowieka, cytaty oraz fragmenty dzieł literackich, 
ze starożytności, średniowiecza, renesansu, baroku, pozytywizmu oraz 
nowoczesności, brystol, farby, pędzle, kubeczki na wodę, plastelina, ścinki 
materiałów, kredki, mazaki, folia aluminiowa, zapałki, styropian, bibuła, 
papier kolorowy, 3-4 tubki kleju, filc, tekturki, opaska na oczy, kartonowe 
pudełko – teatr1, maszynka do mielenie mięsa (lub inny przedmiot, który 
można rozłożyć na kilka części), nożyczki, brystol z opalonymi brzegami, 
film pt. „Siedem dusz” reż. G. Muccino (2008), czas trwania: 2 godz. 3 min., 
załączniki

Bibliografia: 
•	 M. Piquemal, Bajki filozoficzne, Warszawa 2010.
•	 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998.
1 Jest to zwykłe pudełko (karton) przygotowane w ten sposób, by z jednej strony 
jeden uczestnik mógł włożyć do jego środka rękę, a z drugiej strony pozostali 
uczestnicy widzieli, co znajduje się w jego wnętrzu.
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•	 M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011. 
•	 J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

Czas trwania warsztatów: 9 godzin

1. Na rozgrzewkę

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart

Zadaniem grup, które będą konkurowały ze sobą, jest wypisanie jak 
najwięcej wartości na literę „W”. Mają na to 5 minut. Po upływie tego 
czasu prowadzący prosi o odczytanie wartości i zapisuje je na flipcharcie. 
Zobaczymy, która grupa zwycięży i jakiego rodzaju wartości wymienią. 
Czy da się je w jakiś sposób uporządkować?

Podsumujmy: To proste ćwiczenie pokazało nam różne rodzaje wartości 
(np. biologiczne i materialne, ale też duchowe czy psychiczne), że 
każda z nich ma swoje znaczenie i miejsce w pewnej hierarchii. Jak 
pamiętamy z warsztatów „Wartości i autorytety. Czy możemy przetrwać 
bez autorytetów?”, pojęcie „wartość” ma kilka znaczeń i każda z wartości 
odpowiada pewnemu obszarowi życia człowieka (ćwiczenie z ekspertami 
od witalności, fitness i ciała, ekspertów od rozumu i inteligencji, ekspertów 
od emocji i uczuć, ekspertów od relacji i kontaktów oraz ekspertów od 
duszy, perspektyw, marzeń i nadziei).

Następnie prowadzący prosi ochotnika (ochotników) o przypomnienie 
znaczenia słowa „wartość”2.

2. Dzieje wartości. Robimy collage  

Przedstawiciel każdej z sześciu grup losuje jedną kartkę z nazwą epoki. 
Są to: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, pozytywizm oraz 
nowoczesność. Prowadzący rozdaje zespołom przygotowane wcześniej 
2 Wartość to, ile coś jest warte pod względem materialnym; to cecha tego, co jest 
dobre pod jakimś względem; to posiadanie zalet; to także zasady i przekonania 
będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych oraz liczba 
określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca 
zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne.

15 minut

50 minut

Materiały: losy z nazwami epok, reprodukcje dzieł sztuki, 
fotografie wytworów człowieka z poszczególnych epok, cytaty 
i fragmenty charakterystycznych dzieł literackich z poszczególnych 
epok, brystol, farby, pędzle, kubeczki na wodę, plastelina, ścinki 
materiałów, kredki, mazaki, folia aluminiowa, zapałki, styropian, 
bibuła, papier kolorowy, klej, nożyczki, filc, tekturki, itp.
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teksty źródłowe, reprodukcje dzieł sztuki, fotografie wytworów człowieka 
oraz cytaty charakterystyczne dla danej epoki, w zależności od tego, którą 
z nich wylosowali.

Przy wykorzystaniu dostępnych materiałów uczestnicy tworzą collage 
wartości. Szukają również odpowiedzi na pytanie, co było najważniejsze 
dla człowieka z danej epoki, do czego przywiązywał wagę, jakie wybierał 
wartości i dlaczego. Podpowiedzi niech dostarczą przygotowane materiały 
oraz własna wiedza. Gdy grupy skończą zadanie, robimy wystawę prac. 
Każdy zespół prezentuje swój collage i przedstawia jaką wartość (wartości) 
dziejową wybrał i uzasadnia dlaczego.

Podsumujmy: Wspólnie staramy się odpowiedzieć na pytanie, co wynika 
z tego, że cała epoka (wszystkie aktywności ludzi, ich sposób myślenia 
i podejmowania decyzji oraz ich dzieła) koncentrowały się wokół jakiejś 
wartości. A jak jest współcześnie z nami?

3. Starożytna triada. Dobro, prawda i piękno

Do pewnych wartości trzeba dorosnąć. Ludzie starożytni, mimo że są 
pierwsi w dziejach, rodzili się dorośli, ponieważ od początku inwestowali 
w najtrudniejsze wartości jak dobro, prawda i piękno. 

Jak je rozumieli? Czy ich przekaz dociera także do nas, współczesnych? 
Przekonajmy się o tym. Prowadzący rozdaje każdej z trzech utworzonych 
grup tekst źródłowy o dobru, prawdzie lub pięknie. Przy pomocy 
otrzymanych materiałów zespoły mają za zadanie stworzyć reklamę wartości 
(przydzielonej im przez moderatora), aby dotarła ona do współczesnego 
człowieka, w szczególności „młodego gniewnego”, „buntownika bez 
powodu”, „lekkoducha”, którymi prawdopodobnie kiedyś byliśmy. 
I wówczas podzielaliśmy inne wartości, co prowadziło nas w kłopoty. 

Uczestnicy mogą napisać fragment piosenki hip-hopowej, wykonać 
komiks lub odegrać jakąś scenkę, także z zaangażowaniem publiczności 
z pozostałych zespołów (happening).

Uwaga: Teksty dostępne w załączniku prowadzący może dowolnie skracać 
fragmenty:
•	 Arystoteles, Etyka eudemejska. Definicja dobra najwyższego3.

3 Źródło: http://www.omen.aplus.pl/tmp-bit/RiF/arystoteles_etyka_eudemejska.
pdf (01.09.2017).

Materiały: kartki, długopisy, załącznik nr 1 „Teksty źródłowe 
o dobru, prawdzie i pięknie”

30 minut
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•	 Platon, Dialogi4.
•	 Platon, Timajos5.
•	 Plotyn, Enneady6.

4. Prawda zasługuje na odrębną chwilę 

Materiały: markery, flipchart, opaska na oczy, kartonowe pudełko 
– teatr, maszynka do mielenie mięsa (lub inny przedmiot, który 
można rozłożyć na kilka niezależnych części), załącznik nr 2 „Słoń 
z Bagdadu”7

Prowadzący prosi, by do ćwiczenia zgłosiło się kilku ochotników (tj. tylu, 
ile jest części wchodzących w skład wybranego przedmiotu) i aby wraz 
z jednym z moderatorów opuściło salę. Następnie tłumaczy pozostałym 
uczestnikom, że ochotnicy będą pojedynczo, z zasłoniętymi oczami 
dotykać pewnych rzeczy (nie wyjaśnia, że chodzi o odrębne części 
jednego przedmiotu), które prowadzący będzie po kolei umieszczał 
w przygotowanym pudełku. Ochotnik ma za zadanie zgadnąć co to jest, 
przy czym także i on nie wie, że jest to część składowa jednego przedmiotu. 
Jeśli nie jest gotowy na odpowiedź, jego zadaniem jest opisać dotykaną rzecz 
(jaki ma kształt, z jakiego materiału jest zrobiona, czy jest zimna, do czego 
może służyć, jak prawdopodobnie wygląda, itd.). Jedna część przypada na 
jednego ochotnika. Grupa nie może podpowiadać ani głośno komentować 
tego, co widzi.

UWAGA: Prowadzący nie sugeruje ani grupie, ani ochotnikom, że 
przedmiotem zagadki są części składowe jednego przedmiotu.

Prowadzący wkłada jedną z rzeczy do pudełka, następnie zaprasza do sali 
pierwszego z ochotników. Mówi mu, na czym będzie polegało jego zadanie. 

Opis rzeczy podany przez ochotnika, prowadzący notuje na flipcharcie 
tak, by wszyscy mogli go widzieć. Jeśli któremuś z nich uda się odgadnąć, 
że dotykał kawałka maszynki do mielenia mięsa (lub innego użytego 
przedmiotu), prowadzący zapisuje jedynie te słowa, które odnoszą się do 
kształtu czy materiału, z którego została wykonana ta część, jej funkcji, itd. 
Po tym, gdy ochotnik dokona opisu rzeczy, prowadzący prosi, by opuścił 
salę i nie przekazywał pozostającym poza nią żadnych informacji. Pilnuje 
tego również drugi z moderatorów.
4 Źródło: LITERATURA.NET.PL, http://www.pistis.pl/biblioteka/Platon%20-%20
Dialogi.pdf (01.09.2017).
5 Źródło: http://www.pistis.pl/biblioteka/Platon%20-%20Dialogi.pdf (01.09.2017).
6 Źródło: www.pistis.pl/biblioteka/Plotyn%20-%20O%20pieknie.doc (01.09.2017).
7 Według mistycznego poety perskiego Rumi (1207-1273), założyciela bractwa 
tańczących derwiszy. M. Piquemal, Bajki filozoficzne, Warszawa 2010, s. 57. Także: 
http://wlasnalegenda.tumblr.com/post/36172613148 (01.09.2017).

30 minut
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Każdy kolejno zapraszany do sali uczestnik dotyka innej części. Po tym, 
gdy dowie się na czym polega jego zadanie, a przed tym, gdy zostanie mu 
założona opaska na oczy, może zobaczyć, co mówili jego poprzednicy. 
Pozostała procedura jest dokładnie taka sama.

Uczestnicy zgromadzeni na sali dowiadują się, jaki przedmiot znajduje 
się wewnątrz pudełka dopiero po tym, gdy ochotnik włoży do niego rękę. 
Prowadzący otwiera wtedy przed nimi jedną ze ścianek tak, aby zobaczyli 
co znajduje się wewnątrz.

Po tym, gdy wszyscy wykonają zadanie, prowadzący zaprasza ochotników 
do sali. Jeśli nie wszyscy zgadli, że dotykają części maszynki do mięsa (lub 
innego przedmiotu) bądź nikt nie udzielił poprawnej odpowiedzi, mają 
szansę, by teraz porozmawiać na temat tego, czego dotykali. Czy wspólnie 
uda im się dotrzeć do prawdy? A może będą potrzebować pomocy ze strony 
pozostałych uczestników?

Podsumujmy: Prowadzący odczytuje bajkę „Słoń z Bagdadu”.

5. Średniowieczne ideały: miłość

Materiały: klej, kartki, załącznik nr 3 „Średniowieczne pieśni”8  
pocięte na wyrazy lub zwroty 

Miłość jest wielopostaciowa i niejedno ma imię. Wiąże się z różnymi rolami, 
podejściami do życia oraz drugiego człowieka. Prowadzący ogłasza konkurs 
na najpiękniejszą pieśń o miłości stworzoną przez grupy z pociętych na 
wyrazy lub zwroty średniowiecznych pieśni. Każda grupa otrzymuje jeden 
zestaw w kopercie. Uczestnicy mają naklejać dobrane przez siebie słowa na 
kartkę, aby utrwalić swój utwór. Nie muszą wykorzystać wszystkich słów. 
Niewskazane jest, aby „szli na skróty”, czyli dopisywali coś od siebie albo 
modyfikowali otrzymany zasób wyrazów i zwrotów (np. przecinali wyraz). 
Po zakończonej pracy przedstawiciele zespołów odczytują stworzone 
utwory. Wszyscy głosujemy nad wyborem najpiękniejszego z nich.

Podsumujmy: Ćwiczenie pokazuje, że nie jest łatwo mówić o miłości 
i ją wyrażać. Nawet jak ma się zasób słów, trudno je ułożyć w trafną czy 
gustowną całość. Aby wykonać zadanie potrzebowaliśmy całkiem sporo 
czasu, włożyliśmy w nie wysiłek i serce. 

8 Z. Romanowiczowa, Brewiarz miłości: antologia liryki staroprowansalskiej, 
Wrocław 1963. Do wyboru także: J. Kaczmarski, Bajka średniowieczna, Rozmowa 
Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Pozdrawiam cię, panno godna... (List żaka do panny). 
Źródła internetowe, np. http://staropolska.pl/sredniowiecze/sredniowiecze_007.
html (01.09.2017). 

45 minut
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6. Średniowieczne ideały: cierpienie

Materiały: markery, brystol z opalonymi brzegami

Cierpienie to fakt. Nieodłączny element ludzkiego życia. Czy jednoznacznie 
ma negatywne znaczenie? Można mu przecież nadać różną wartość. 
Przez każdego z nas może być różnie postrzegane, akceptowane bądź 
nieakceptowane. Każdy z nas może mieć różne podejście do cierpienia. 
I w zależności od niego, cierpienie może mieć sens albo być bez sensu, 
może motywować nas do dobra, albo do zła.

Zadanie polega na przygotowaniu, w dwóch grupach, manifestów. Manifest 
jest wyrazem czyichś uczuć lub poglądów. Pierwszy zespół pisze manifest 
skierowany do rodzaju ludzkiego, aby przekonać, że cierpienie ma sens, że 
warto je zaakceptować i doceniać, że cierpienie uszlachetnia. Druga grupa 
kieruje się do Boga, manifestując swoją niezgodę na cierpienie. Uczestnicy 
tworzą prace na „średniowiecznych pergaminach”, które można wykonać 
z brystolu z opalonymi brzegami. 

Dobrze, aby uczestnicy pisali manifesty starannym pismem, co może 
wymagać więcej czasu albo czyjegoś talentu. Jako że przechodzimy przez 
wartości Średniowiecza, warto, aby pismo imitowało ówczesne, np. 
czcionka typu Old English Text9). 

Najważniejsza jest treść manifestów dotyczycących wartości cierpienia, 
ale forma jest równie ważna. Uczestnicy kierują przecież odezwę albo do 
ludzkości albo do Boga i zajmują stanowisko co do jednej z najtrudniejszych 
wartości. Dlatego staranność i powolność pisania jest istotna, gdyż wpływa 
na podejście do treści.

Gdy zespoły skończą przygotowanie manifestów, prowadzący wybiera po 
dwóch członków z każdego zespołu. Są to czterej arbitrzy. Ich zadaniem jest 
rozstrzygnięcie, która grupa przytoczyła bardziej przekonujące argumenty. 
Uzasadniają swój wybór. Podają, dlaczego wybrali uzasadnienia danej 
grupy. Nie chodzi o rozstrzygnięcie czy cierpienie jest słuszne czy nie, 
lecz tylko i wyłącznie, które argumenty zwarte w manifeście są bardziej 
przekonujące. 

7. Średniowieczne ideały: odwaga

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart, załącznik nr 4 
„Rodzaje odwagi”10

9 Czcionki na wzór można pobrać z: http://fonty24.pl/c/37/__redniowiecze; http://
pl.fontriver.com/gothic/; http://www.darmoweczcionki.com/Redniowiecznego-
Darmowe-Czcionki/ (01.09.2017).
10 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, Rozdział pt. Odwaga.

35 minut

30 minut
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Część pierwsza         
Wspólnie wymieniamy i wypisujemy na flipcharcie średniowiecznych 
bohaterów, najlepiej autentyczne postaci: rycerzy, myślicieli, podróżników, 
odkrywców, świętych. Jeśli mamy z tym problem, to wypisujemy bohaterów 
z późniejszych epok.

Część druga

Każda z utworzonych grup wybiera jednego bohatera. Zespoły otrzymują 
teksty z charakterystyką różnych rodzajów odwagi. Zadaniem uczestników 
jest zapoznanie się z materiałami źródłowymi i przygotowanie odpowiedzi 
na pytania, które prowadzący zapisuje na flipcharcie:
•	 Na czym polegała odwaga bohatera? W czym się wyrażała (w jakich 

czynach, postępowaniu, stylu życia)?
•	 Jakie były jej koszty (poniesiony wkład, wysiłek, straty, skutki) i kto je 

poniósł?
•	 Na rzecz kogo lub czego (jakich spraw lub innych wartości) była ta 

odwaga? Komu/czemu służyła? 

Podsumujmy: Wspólnie zastanawiamy się nad tym, czy któryś z naszych 
bohaterów miał wszystkie cztery postacie odwagi (fizyczną, cywilną, 
wewnętrzną i twórczą)? Co z tego wynika dla nas?

8. Wolność myślenia i tworzenia, rozwój, nauka i wiedza. Czy świat nie 
ma dla człowieka granic? Era nowożytna

Materiały: flipchart, markery, kredki, mazaki, załącznik nr 5 „Statua 
wolności”11

Można powiedzieć, że epoka nowożytna (początek XVI w.) to wzrost 
wszystkiego: wolności, dostępności do dóbr, swobody obyczajowej, nauki 
i sztuki. Wiąże się to z wolnością myślenia i tym, że człowiek postawił 
siebie w centrum uwagi. Następuje rozwój sztuki – nowe, odważne tematy, 
nowe perspektywy, skróty w obrazowaniu i symbolice. Człowiek zaczyna 
się interesować sam sobą, swoimi osiągnięciami i miejscem w świecie. 
Wyrusza na odkrycia geograficzne.

Zobaczyliśmy już, że każda wartość jest wielopostaciowa i z różnych jej 
postaci można korzystać w różnych obszarach życia. W epoce nowożytnej 
na pierwszy plan wysuwa się wolność myślenia, działania, poznawania oraz 
odkrywania, a więc to, co człowiek nazwał rozwojem bądź samorozwojem. 
Nasza ludzka historia pokazuje, że wolność ma swoją cenę i że można ją 
nabyć lub zatrudnić. 

11 Źródło: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.
php?image=84656&picture=statua-wolnosci-ilustracji (01.09.2017).

10 minut

20 minut
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Każda z trzech utworzonych grup to nowożytna, rozwijająca się firma 
handlowa albo odkrywcza albo drukarska. Do swojego rozwoju i realizacji 
planu firmy potrzebuje jednak wolności, czyli błyskotliwej asystentki. 
Będzie ją symbolizować statua Wolności (załącznik nr 5). Konkretne 
wyobrażenie i personifikacja abstrakcyjnej, hołubionej i, w pojęciu 
większości ludzi, absolutnej wolności, pozwoli uczestnikom rozmawiać 
o konkretach, zaangażować zmysły i wyobraźnię, a nie tylko intelekt. 
Rzeczywistość wygląda przecież inaczej niż encyklopedyczna definicja. 
Wolność jest konkretna: nie jest „do wszystkiego”, podlega zasadom, które 
są poza nią, gdyż rządzą wszystkimi wartościami, podobnie jak człowiek 
podlega zasadom biologii czy fizyki, coś kosztuje i prawdopodobnie trzeba 
wyznaczać jej granice. Wyobrażenie sobie wolności jako konkretnej osoby/
postaci, która zależy od uczestników i za którą stają się odpowiedzialni, 
którą zatrudnili w konkretnym celu, pozwala zupełnie inaczej pomyśleć 
o wolności „którą mają”, „zarządzają”, „dysponują”.

Grupy mogą się skoncentrować na wolności jako takiej albo wybrać 
konkretny jej rodzaj np. wolność gospodarczą albo wolność nauki lub 
przemieszczania się i nawiązywania kontaktów dyplomatycznych albo 
wolność słowa lub wolność zrzeszania się. Ważne, aby potraktować wolność 
jako realną postać – asystentkę – którą chcemy zatrudnić w konkretnym 
celu, której zlecimy konkretne prace, której utrzymanie będzie nas 
kosztować, itp. 

Każda z grup otrzymuje swoją asystentkę – statuę i odpowiadając na 
poniższe pytania ma za zadanie zaproponować jej umowę o pracę. Punkty 
umowy może zapisać obok postaci. Pytania do umowy o pracę (prowadzący 
wypisuje je na flipcharcie):
•	 Jakie prace i zadania będę zlecał Wolności, mojej asystentce? Do czego 

konkretnie będę ją wykorzystywać? 
•	 Ile mnie ona będzie kosztowała (jej utrzymanie, rozwój, wynagrodzenie)?
•	 Jakie korzyści przyniesie? Jakie efekty uzyska dzięki niej firma?
•	 Co będę robić, aby utrzymać ją w dobrej formie i aby przyczyniać się do 

jej rozwoju? Jak będę o nią dbać?
•	 Jakie może przynieść mi straty lub zagrożenia?
•	 Czy i jakie wyznaczę jej granice, by ustrzec się od strat i zagrożeń?
•	 Czy w umowie o pracę przewidzę klauzulę zwolnienia asystentki? 

W jakiej sytuacji?

Podsumujmy: Mamy zwyczaj cieszyć się lub wręcz chełpić się tym, co 
„posiadamy”, dlatego też reprezentant każdej grupy przedstawia umowę 
i zatrudnioną Wolność. Do czego służy nam wolność? Czy można 
powiedzieć, że jest na szczycie hierarchii? Odpowiedzi na dwa ostatnie 
pytania (o straty i „zwolnienie”) świadczą, że wolność nie jest wartością 
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absolutną i bezwarunkową. Trzeba być z nią ostrożnym, gdyż można jej 
nadużyć. Są też życiowe sytuacje i osobiste wybory, gdy ustępuje przed 
innymi wartościami.  

9. Ile można zaoszczędzić, ile wydać i jak pozostać sobą? Technika, 
pieniądz, indywidualizm, czyli modernizm i nowoczesność

Materiały: kartki, długopisy, załącznik nr 6 „Drzewo problemów”

Poszerzanie wolności bądź niewłaściwe z niej korzystanie lub nadużywanie 
ma swoje skutki. Doprowadziło nas to do kryzysu wartości, utraty sensu 
życia, agresywnej koncentracji na tym co materialne i doraźne, rewolucji 
technicznej, rozwarstwienia społeczeństwa, biedy, przestępczości, wyścigu 
zbrojeń, i długo by wymieniać.

Prowadzący rozdaje każdej z grup kartę pracy „Drzewo problemów” (inaczej 
„Drzewo decyzyjne”) i wyjaśnia metodę. Budując drzewo decyzyjne, 
trzeba przejść następujące etapy: - określenie problemu, - określenie 
celów i wartości, - podanie kilku rozwiązań (lub jednego), - określenie 
pozytywnych skutków każdego rozwiązania, - określenie negatywnych 
skutków każdego rozwiązania, - podjęcie właściwej decyzji.

Następnie prosi, aby grupy wybrały jedno z rozwiązań, jakie ludzkość 
znalazła na to, co postrzegała jako problem, bolączkę lub dojmujący brak, 
który trzeba było zapełnić. Są to następujące rozwiązania:
•	 Emancypacja kobiet
•	 Pociąg
•	 Radio
•	 Żarówka
•	 Dynamit
•	 Fabryki i masowa produkcja
•	 Zasiłki socjalne

Mamy więc stan faktyczny – wynalezione rozwiązanie. Zadaniem 
każdego zespołu jest zidentyfikowanie problemu, który był podstawą 
tego rozwiązania i jego przyczyny, a następnie jego skutków, zgodnie 
z otrzymanym na karcie pracy schematem. Po wykonaniu zadania, każda 
grupa tłumaczy schemat, swój sposób myślenia o rozwiązaniu i problemie.

Podsumujmy: Czy rewolucja cywilizacyjna – techniczna i obyczajowa 
– odpowiedziała na problemy zwykłych ludzi? Czy podniosła jakość 
i komfort życia? Czy rewolucyjni wynalazcy wzięli odpowiedzialność za 
swoje pomysły? Czy uwzględnili interesy i dobro innych ludzi? 

Wspólnie staramy się zidentyfikować wartości, które były istotne dla 
„rewolucjonistów”. Czy również dla nas są to tak znaczne wartości? 

30 minut



94 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

10. Nowoczesność pod znakiem zapytania

Materiały: kartki, długopisy

Każda z utworzonych grup, przy wykorzystaniu metody PRES, ma za 
zadanie odpowiedzieć na pytanie: Jakie są trzy wartości, które dominują 
w dzisiejszym świecie?

Prowadzący przypomina, że metoda PRES (4P) to sposób na zwięzłe 
i uporządkowane przedstawienie swoich poglądów według schematu: 
Punkt widzenia – Powody – Przykład – Podsumowanie.

Na przykład, (Punkt widzenia) „uważam, że powinien zostać 
wprowadzony zakaz palenia, gdyż (Powody) dym jest niezdrowy, 
niebezpieczny i nieprzyjemny. (Przykład) Ilekroć spędzam czas 
w towarzystwie palących boli mnie głowa i całe ubranie nosi 
zapach tytoniu i (Podsumowanie) dlatego uważam, że ze względu 
na szacunek dla osób niepalących i ochronę zdrowia powinien być 
wprowadzony zakaz palenia.

Podsumujmy: Wszyscy wspólnie tworzymy ranking wartości. Jakie wartości 
pojawiły się w naszych zestawieniach? Czy któreś z nich się powtórzyły?

11. Nowoczesność pod znakiem zapytania c.d.

Materiały: losy z wartościami – załącznik nr 7 „Wartości”, długopisy, 
kartki, flipchart, markery 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia prowadzący zapisuje na flipcharcie 
następujące pytania (może również przygotować wcześniej karty pracy 
z zapisanymi na nich pytaniami, które wydrukuje i rozda uczestnikom):
•	 Jak rozumiesz tę wartość?
•	 W jakiej ostatnio sytuacji z niej korzystałeś lub doświadczyłeś jej?
•	 Czy w tym roku próbowałeś ją urzeczywistnić? Jeśli tak, w jaki sposób?
•	 Czy mógłbyś się bez niej obyć? Jeśli nie, to dlaczego?
•	 Gdzie (lub u kogo) myślisz, że mógłbyś jej szukać?
•	 Czy wartość ta wchodzi w konflikt z inną wartością? Jeśli tak, to z jaką? 

Dlaczego tak się dzieje? I co wówczas jesteś skłonny wybrać?
•	 W jakich sytuacjach lub na skutek jakiego swojego zachowania możesz 

stracić tę wartość? 
•	 W jakich sytuacjach stwierdzisz, że człowiek jej nadużywa (zmienia 

znaczenie, czyli rozumienie albo źle jej używa)?

Następnie każdy uczestnik losuje kartkę z zapisaną na niej wartością (dla 
urozmaicenia każdy los można ukryć w nadmuchanym wcześniej balonie 
i zagrywać balony do uczestników). 

30 minut

30 minut
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Losowane wartości to: solidarność, godność, sprawiedliwość, wolność, 
cierpliwość, miłość, zaufanie, siła fizyczna, zdrowie, woda, bezpieczeństwo, 
tolerancja, przyjemność, zabawa, piękno, wierność, uczciwość, pieniądze, 
mądrość, czas, samotność, ziemia, wiedza, rozwój, rodzina, ojczyzna, 
postęp, twórczość, sztuka, muzyka oraz sprawność fizyczna. 

Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zapisane na flipcharcie 
w odniesieniu do wartości, którą uczestnik wylosował. Prowadzący prosi, 
by każdy zapisał swoje odpowiedzi na kartce. Następnie kilku ochotników 
odczytuje to, co zapisali.

Możemy także przedyskutować to, czy wartości istnieją obiektywnie? Czy 
są z definicji „złe” albo „dobre”? Czy ludzie czynią je takimi, czyli „brudzą” 
wartości albo nadają im błędne znaczenie?

Podsumujmy: Wartości lubią konkret i wymagają „zakasania rękawów”. 
Istnieją także bez nas, ale bez nas się nie zadzieją – pozostaną w sferze 
abstrakcji, pozostaną nieurzeczywistnione. Aby uczciwie mówić, że coś 
jest moją wartością, trzeba zainwestować w nią swój czas, pieniądze, 
wysiłek fizyczny albo intelektualny. To ćwiczenie pozwala skonfrontować 
się z wartościami, o których mówimy, że są „naszymi”. Są o ile jesteśmy 
w stanie podać zawarte w powyższych pytaniach konkrety. 

12. Projekcja filmu

Materiały: film pt. „Siedem dusz” reż. G. Muccino (2008), czas 
trwania: 2 godz. 3 min.

Wspólnie oglądamy film. Po projekcji prowadzący prosi, by uczestnicy 
wymienili wszystkie tytułowe „siedem dusz” z filmu i zapisuje je na 
flipcharcie:
•	 Ezra – nieśmiały niewidomy,
•	 Emily – dziewczyna o słabym sercu, 
•	 Inez – staruszka, która milczy,
•	 Connie – kobieta z dwojgiem dzieci, która musi uciekać przed 

chłopakiem, zbyt dumna by prosić o pomoc, 
•	 dziecko – z nowotworem szpiku kości,
•	 brat Bena – z jednym płatem płuca,
•	 Holly – kobieta z pomocy socjalnej z przeszczepem wątroby. 

Następnie prowadzący rozpoczyna dyskusję:
•	 Jakimi wartościami kieruje się Ben, bohater filmu?
•	 Czy utracił bądź zniszczył jakieś wartości? Jakie?
•	 Czy Ben jest pozytywnym bohaterem? (pytanie pomocnicze: Czy 

wszystkie działania, które podejmuje są dobre?) Dlaczego tak uważasz?

180 minut
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•	 Jaki był koszt dobra, które uczynił? (pytania pomocnicze: Czy kogoś 
skrzywdził? Kogo i w jaki sposób?)

•	 Kolizje jakich wartości zobaczyliśmy na filmie? Wypiszmy je i zastanówmy 
się, jakie są możliwe skutki wyboru każdej z konkurencyjnych wartości 
(jeśli wybiorę..., to...). Następnie pomóżmy wybrać bohaterowi kolizji 
jedną z wartości (wybierz..., bo...).

•	 Jakie dobro, jakie wartości Ben dostrzegł w „7 duszach”? (pytanie 
pomocnicze: Dlaczego wybrał tych konkretnych ludzi?) 

•	 Jesteś przyjacielem Bena, któremu on powierza swój plan i prosi 
Cię o przysługę. Co byś zrobił dla niego? Czy widziałbyś jakieś inne 
rozwiązanie? Jakie? Przekonaj Bena do niego (powinieneś zrobić/ 
wybrać..., bo...).
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SCENARIUSZ 9
OD KOMUNIKACJI DO EKSPRESJI.
JAK WYRAŻAĆ SPOSTRZEŻENIA, 
UCZUCIA, POTRZEBY I PROŚBY?

Z myśli wyrasta słowo.
Ze słowa rodzi się czyn.

Czyny tworzą przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenia stają się cechą charakteru.

Zwracaj więc baczną uwagę na myśli
i ich drogi.

Pozwól, aby wyrosły z miłości, z szacunku dla wszystkiego, co żywe.

Budda

Cele:
•	 Poszerzymy wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
•	 Nauczymy się rozpoznawać cechy, funkcje i elementy komunikacji.
•	 Nabędziemy umiejętność rozróżniania faktów od ocen, uczuć 

rzekomych od prawdziwych i umiejętność wyrażania potrzeb.
•	 Wykształcimy umiejętność mówienia komunikatów „ja”, a nie „ty”.

Metody: praca w grupach, tworzenie – zrób coś z niczego, zajmij stanowisko 
– wybierz i zdecyduj, przećwicz i praktykuj, multimedia, poznaj i zrozum

Materiały: flipchart, markery, rysunek wulkanu na flipcharcie, plik 
dźwiękowy z odgłosem wybuchającego wulkanu, rolka niebieskiej bibuły, 
pocięta na dłuższe paski bibuła (o różnych kolorach), kłębek sznurka 
lub włóczki, kilka par nożyczek, taśma klejąca, 6-8 krzeseł, brystol, 
farby, pędzle, kredki, mazaki, plastelina, wykałaczki, zestaw naklejek 
znaków drogowych, czasopisma o tematyce motoryzacyjnej, kartki, 
długopisy, krótkie filmy obrazujące tzw. bariery komunikacyjne (nagranie 
gaworzącego dziecka, serwisu informacyjnego w języku obcym, bełkotliwej 
wypowiedzi człowieka będącego pod wpływem alkoholu), krótkie nagrania 
dźwiękowe z wypowiedziami czerech osób różnych pod względem płci, 
wieku, wykształcenia itp. na ten sam temat (np. nagrania z sondy ulicznej), 
kilkuminutowy film (najlepiej bez słów), który wywołuje emocje (strach, 
odrazę, złość, radość), wycięte z kolorowego papieru serca, załączniki

Bibliografia:
•	 I. Holler, Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa 2014.
•	 M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 
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2003.
•	 E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006.
•	 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji 

interpersonalnej, Warszawa 2005.
•	 B. Kozyra, Komunikacja bez barier, Warszawa 2008.
•	 J. O’Connor, J. Seymour, NLP. Wprowadzenie do programowania 

neurolingwistycznego, Poznań 2000.

Czas trwania warsztatów: 9 godzin

1. „Tubylcy i Inżynierowie”, czyli jak dojść do porozumienia?1

Materiały: rysunek wulkanu na flipcharcie, plik dźwiękowy 
z odgłosem wybuchającego wulkanu, rolka niebieskiej bibuły, 
pocięta na dłuższe paski bibuła (o różnych kolorach), kłębek 
sznurka lub włóczki, kilka par nożyczek, taśma klejąca, 6-8 krzeseł, 
załącznik nr 1 „Instrukcje do ćwiczenia tubylcy i inżynierowie”, 
flipchart i markery

Część pierwsza

Odstawiamy krzesła w kąt sali. Prowadzący dzielą uczestników na 2 grupy. 
Następnie na podłodze (bliżej wejścia do sali) rozwijają rulon niebieskiej 
bibuły i wyjaśniają, że jest to rzeka. Pierwsza grupa zostaje w sali z jednym 
z prowadzących, a druga grupa wychodzi za drzwi z drugim.

Grupa, która pozostała w sali to Tubylcy – plemię, które ma swoje rytuały 
oraz zwyczaje i ich przestrzeganie jest dla nich najważniejsze. Druga grupa 
to Inżynierowie, którzy nie znają zwyczajów Tubylców i przybywają na ich 
wyspę, by wspólnie zbudować most łączący wyspę z lądem. Inżynierowie 
chcą bezpiecznie przemieszczać się między swoimi terytoriami, wzajemnie 
poznawać swoją kulturę oraz czerpać korzyści z dobrodziejstw cywilizacji 
i zasobów wyspy.

Po tym, gdy Inżynierowie opuszczą salę, prowadzący odczytują obu 
grupom instrukcje ich postępowania i wiedzy, jaką mają o sobie nawzajem. 
W nawiasach w instrukcji znajdują się informacje dla prowadzących, 
których nie przekazują oni uczestnikom.

1 Zadanie zostało zainspirowane ćwiczeniem Wioska Dadoo, którego opis 
znalazłyśmy w Sprawozdaniu z warsztatów na temat konstruktywnego 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych przeprowadzonych dla uczestników 
programu Klub Integracji Społecznej „Pokonać siebie”. Źródło: www.ops-
pragapoludnie.pl/files/673309563/file/SPRAWOZDANIE_KONFLIKT.doc, 
(22.11.2016).

70 minut

30 minut
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Instrukcja dla grupy Tubylców

Jesteście Tubylcami. Wasze plemię zamieszkuje na wyspie już 
kilkaset lat. Jesteście wierni zwyczajom Waszych przodków. Nie 
nawiązujecie kontaktu wzrokowego, ani nie zaczynacie rozmowy, 
jeśli druga osoba Was nie dotknie. Dotyk w trakcie rozmowy jest 
dla Was tak ważny, że gdy rozpoczynacie każdą nową wypowiedź, 
musicie dotknąć swojego rozmówcę. Dokładnie tak samo czyni 
osoba, z którą rozmawiacie. Rozumiecie inne języki, ale się nimi nie 
posługujecie. Macie swój język, jednak jesteście nieufni względem 
nowych przybyszów, dlatego też w ich towarzystwie używacie 
wyłącznie dwóch słów z Waszego języka: „puch puch”, jeśli się 
z czymś zgadzacie, wtedy jednocześnie kiwacie przy tym głową  
i „noch noch”, jeśli z czymś się nie zgadzacie i wtedy jednocześnie 
przeczycie głową.

Nad wyspą góruje wulkan. Wierzycie, że we wnętrzu wulkanu 
mieszkają Wasi przodkowie. Gdy z wulkanu wydobywa się dźwięk 
(prowadzący odtwarza nagranie z odgłosem wybuchającego 
wulkanu), to Wasi przodkowie próbują nawiązać z Wami kontakt. 
Zwracacie się wtedy w stronę wulkanu (prowadzący wskazuje na 
rysunek wulkanu na flipcharcie) i trzy razy klaszczecie. 

Jest jeden przedmiot, którego nie możecie używać – to nożyczki. 
Wierzycie, że ich dotknięcie przynosi pecha – 10 lat nieszczęścia. 
Nożyczek nie ma na Waszej wyspie, ale wiecie jak wyglądają. Od 
świata odgradza Was rzeka, która gdzieniegdzie ma płytki brud, aby 
można było przejść na drugą stronę i opuścić wyspę (prowadzący 
rozwija na podłodze niebieską bibułę i zwęża jej kawałek). Są to 
jednak dość nieliczne miejsca i Waszym zdaniem niebezpieczne. 
Większość z Was nigdy nie opuściła wyspy.

Na Waszej wyspie rosną najlepsze jakościowo drzewa (prowadzący 
wskazuje na krzesła). Chronicie je (prowadzący prosi Tubylców, aby 
wzięli 6-8 krzeseł i utworzyli wokół nich krąg). Chcielibyście, żeby 
z drewna mogli korzystać także inni ludzie. Muszą oni się jednak 
z Wami „dogadać”.
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Instrukcja dla grupy Inżynierów

Przypływacie na wyspę Tubylców. Wiecie, że Tubylcy to plemię 
wierne swoim zwyczajom, których jednak nie znacie. Chcecie 
wybudować razem z nimi most łączący wyspę z lądem, tak byście 
i wy i oni mogli się z łatwością przemieszczać między swoimi 
terytoriami i poznawać swoją kulturę. Macie ze sobą materiały: 
sznurek lub włóczkę, taśmę i nożyczki (przekazujemy grupie te 
materiały). Nimi połączycie ze sobą drewno, z którego zbudujecie 
most. Wszystkie te materiały są niezbędne, by zbudować mocną 
i trwałą konstrukcję. Musie wykorzystać je wszystkie. Słyszeliście, 
że na wyspie rosną najlepsze jakościowo drzewa. Chcielibyście, aby 
to właśnie z nich powstał most. Nie wiecie jednak jak one wyglądają. 
Czy Tubylcy się nim z Wami podzielą? Poproście. Pamiętajcie, że 
waszym zadaniem jest zaangażowanie Tubylców w budowę mostu. 
Wiecie, że rozumieją oni różne języki tylko ich nie używają. Wolą 
własny i bywają nieufni co do „obcych”. 

Waszą misję rozpoczynacie od wysłania jednego z inżynierów na 
zwiady. Ma on dostać się na wyspę, wytropić Tubylców i rozeznać 
ich nastawienie, ewentualnie nawiązać kontakt i przedstawić plan 
wspólnej budowy mostu (zwiadowca ma na to 5 minut od wejścia 
do sali). Zwiadowca zapewne zobaczy rzekę i wytropi płytki brud, 
aby można było przejść przez wodę w celu poszukiwania Tubylców 
i drzew. Następnie zwiadowca wróci do Was i opowie co zobaczył 
na wyspie. Po przekazaniu informacji przez zwiadowcę wszyscy 
wyruszycie na wyspę.

Po tym, gdy prowadzący odczytają instrukcje grupom (a jeszcze 
zanim inżynierowie wyślą swojego zwiadowcę na wyspę), proszą 
uczestników, by obwiązali sobie rękę paskiem bibuły (tak, by 
inżynierowie i tubylcy odróżniali się od siebie). Moderator, który 
odczytał instrukcję grupie inżynierów, wchodzi do sali i sprawdza 
czy grupa tubylców jest już gotowa. Jeśli okaże się, że tak, wtedy 
zaprasza zwiadowcę do sali. Sam pozostaje poza salą z pozostałymi 
inżynierami. Po 5 minutach prosi zwiadowcę, by wrócił 
i opowiedział, co zobaczył na wyspie. Następnie inżynierowie 
wchodzą do sali. Czy grupom uda się wspólnie wybudować most?
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Część druga 

Po tym, gdy Inżynierowie i Tubylcy wybudują wspólnie most lub nie uda im 
się dojść do porozumienia, pozostają dalej w swoich grupach. Ich zadaniem 
jest wypisanie na flipcharcie:
•	 faktów – jakie zjawiska, zdarzenia, rzeczy i zachowania drugiej grupy 

zaobserwowali, 
•	 odczuć w związku z tym co się działo – co czuli obserwując powyższe 

i będąc uczestnikami zdarzeń, 
•	 interpretacji tego, co się zadziało – co odczytali ze swoich obserwacji 

i odczuć. 

Przykład:

Tubylcy

Fakty Odczucia Interpretacje
Inżynierowie nie 

klaskali wtedy, gdy my 
to robiliśmy.

Było nam w związku 
z tym smutno.

Nie chcieli oddać czci 
naszym bóstwom.

Inżynierowie

Fakty Odczucia Interpretacje
Tubylcy nie chcieli 
dotykać nożyczek. Denerwowało nas to. Wymigiwali się od 

roboty.

Następnie grupy przedstawiają to, co udało im się zapisać. Gdy Inżynierowie 
skończą prezentację, Tubylcy wyjaśniają, czym były podyktowane ich 
zachowania np. Nie dotykaliśmy nożyczek nie dlatego, że wymigiwaliśmy 
się od pracy, ale dlatego, że według naszych wierzeń dotknięcie ich przynosi 
10 lat nieszczęścia. Również Inżynierowie wyjaśniają Tubylcom swoje 
postępowanie np. Nie klaskaliśmy z Wami zwróceni w stronę wulkanu 
nie dlatego, że nie chcieliśmy oddać czci Waszym bóstwom, po prostu nie 
wiedzieliśmy, że jest to dla Was ważne.

Podsumujmy: Każdy z nas ma swój sposób porozumiewania się, swój 
styl komunikacji. Stosuje jakiś rytuał, nadaje konkretne znaczenie swoim 
i cudzym gestom oraz słowom lub niewerbalnym komunikatom. Aby się 
porozumieć i zrozumieć, aby np. osiągnąć cel, trzeba czasu, uważności 
i cierpliwości. Czasem można wpaść „w pułapkę” interpretacji czyichś 
zachowań, dlatego trzeba obejść się bez osądzania, zdobyć się na szacunek 
dla zasad drugiego człowieka lub grupy. Dlatego warto nauczyć się 
odróżniać fakty od własnych przekonań, emocji i interpretacji. 

40 minut
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2. Trud komunikacji, jej znaczenie i funkcje 

Materiały: flipchart, markery, brystol, farby, pędzle, kubeczki na 
wodę, kredki, mazaki, plastelina, wykałaczki, zestaw naklejek 
znaków drogowych, czasopisma o tematyce motoryzacyjnej

Część pierwsza  

W tym ćwiczeniu sprawdzimy, co udało nam się wynieść z zadania 
pierwszego o komunikacji międzyludzkiej jako takiej. Grupy, przy pomocy 
symboli oraz skojarzeń związanych z komunikacją drogową, morską, 
kolejową, powietrzną, tworzą definicję komunikacji międzyludzkiej. 
Może to być np. mapa komunikacji drogowej, tor manewrowy, ruch na 
autostradzie i drodze polnej, na przykładzie których wytłumaczą, czym jest 
komunikacja międzyludzka i co się na nią składa. Każdemu elementowi, 
który znajdzie się na mapie przypisują znaczenie. Używają do tego różnych 
materiałów i technik. 

Przykłady collage’u:

Wycięty z gazety i naklejony na brystol samochód z ustawionym 
obok znakiem informującym o postoju oznaczają, że tak w drodze, 
jak i w kontaktach z innymi ludźmi potrzebujemy czasem chwil na 
odpoczynek.

Namalowane farbami skrzyżowanie oraz ustawione przy nim 
znaki drogowe oznaczają, że w komunikacji (tej drogowej i tej 
międzyludzkiej) należy przestrzegać reguł, znaków i zasad, by nie 
doprowadzić do niepotrzebnych nieporozumień.

Wycięty z gazety i naklejony na brystol samochód z narysowanym obok 
kluczem do naprawy oznaczają, że nasze sposoby porozumiewania się 
z ludźmi, tak jak i pojazdy, którymi poruszamy się po drogach, wymagają 
co pewien czas usprawnień, ulepszeń.

Podczas, gdy uczestnicy pracują nad tworzeniem definicji komunikacji 
i map porozumiewania się, prowadzący przerysowuje na flipchart 
schematy (patrz rysunki 1, 2, i 3 znajdujące się poniżej), które wykorzysta 
podczas podsumowania ćwiczenia. Może on również stworzyć prezentację 
multimedialną, w której zawrze poniżej znajdujące się treści. Będzie 
wtedy mógł zaangażować się w pracę zespołów podczas tego ćwiczenia. 
Po zakończonej pracy, każda z grup przedstawia swój collage. Opowiada 
o komunikacji międzyludzkiej i rozszyfrowuje symbole. Prowadzący 
zapisuje na flipcharcie kluczowe słowa, skojarzenia lub myśli z każdej 
z prezentacji. 

60 minut

45 minut
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Na flipcharcie mogą pojawić się np.:

zbliżać się skracać dystans robić postoje
oddalać się przestrzegać reguł omijać przeszkody

Część druga

Z części pierwszej tego ćwiczenia wiemy już, że komunikacja jest złożonym 
procesem. Pokazała nam to wielość wymienionych podczas prezentacji 
i zapisanych na flipcharcie sformułowań. Teraz prowadzący porządkuje 
wiedzę i przedstawia definicję komunikacji, wymienia jej cechy, funkcje 
i element, tak by uczestnicy mogli jeszcze lepiej zrozumieć na czym polega 
porozumiewanie się. Posiłkuje się przy tym schematami umieszczonymi na 
flipcharcie lub w prezentacji.

„Komunikacja interpersonalna to kontakt, który zdarza się 
wówczas, gdy każda z zaangażowanych osób mówi i słucha w sposób 
maksymalizujący to, co osobiste”2.

Cechy komunikacji:
•	 jest to proces społeczny,
•	 jest to proces twórczy – słowa tworzą rzeczywistość,
•	 ma charakter dynamiczny – nie można przewidzieć efektu końcowego, 

gdyż np. interpretacje jednego komunikatu mogą być różne, zarówno 
zgodne z intencjami, jak i błędne (że ktoś ze mnie żartuje albo próbuje 
mnie oszukać),

•	 jest to proces nieuchronny – zawsze i mimowolnie przekazujemy 
informacje,

•	 jest to proces nieodwracalny.

Funkcje komunikacji:
•	 informacyjna: zbieranie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji,
•	 motywacyjna: motywowanie, zachęcanie,
•	 kontrolna: informowanie o standardach, powinnościach, obowiązkach, 

nakazach, zakazach,
•	 emotywna: wyrażanie emocji i uczuć.

Elementy komunikacji:
•	 intencja, myśl, uczucie i zachowanie nadawcy, które prowadzą do 

wysłania konkretnej informacji,
•	 kodowanie przez nadawcę wymienionych wyżej treści, który 

przekłada je na sygnały możliwe do wysłania (nie zawsze są to sygnały 
formułowane świadomie),

2 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, 
Warszawa 2005, s. 37.

15 minut
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•	 wysłanie tych sygnałów do odbiorcy,
•	 odkodowanie informacji przez odbiorcę. Odkodowanie komunikatu 

jest zależne od tego, jak odbiorca rozumie jego treść i intencje nadawcy;
•	 własna interpretacja odebranego komunikatu,
•	 „szumy informacyjne”, które mogą wystąpić na każdym z powyższych 

etapów.

Rys. 1. Elementy komunikacji3

Treści komunikatu i ich odbiór – 4 boki kwadratu i 4 uszu

Elementy komunikacji pokazują, że każdy (lub prawie każdy) komunikat 
zawiera cztery rodzaje treści (rysunek 2). Nadawca nadaje je przez 4 tuby 
i każda z nich trafia do innego „ucha” odbiorcy i jest inaczej odkodowana 
(dekodowana). Czterem bokom kwadratu wypowiedzi odpowiada czworo 
uszu. 

Rys. 2. 

3 Alternatywnie rysunki z Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, 
Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002, s. 828. Źródło: http://public-
relations.eprace.edu.pl/501,Skuteczna_komunikacja_jako_warunek_realizacji_
public_relations.html (01.09.2017).
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Cztery tuby – treści wypowiadane przez nadawcę:
•	 treść rzeczowa – na określony temat; wypowiedź przekazuje określoną 

treść, najczęściej fakty,
•	 treść o sobie i do siebie – nadawca ujawnia siebie i swoje samopoczucie; 

informuje o sobie, o tym, co czuje, co jest dla niego ważne; odnosi się 
do swoich potrzeb i wartości,

•	 treść odnosząca się do rozmówcy i relacji z nim – nadawca przekazuje 
kim jest dla niego odbiorca i jaka jest między nimi relacja; pokazuje 
swoje emocjonalne nastawienie wobec odbiorcy,

•	 apel – nadawca ujawnia to, czego potrzebuje od odbiorcy; informacja 
ma wywrzeć wpływ na odbiorcy; apel bywa komunikowany w mowie 
niewerbalnej (w tonie głosu, doborze słów i zwrotów, w mimice 
i gestykulacji) i sygnalizuje emocje nadawcy. 

Czworo uszu – treści odbierane przez odbiorcę:
•	 ucho rzeczowe odbiera treść rzeczową, intelektualną komunikatu – 

fakty: „o co ci chodzi”, „co on mi komunikuje”, „jaki jest stan rzeczy?”,
•	 ucho ujawnienia siebie odczytuje: „co mówisz o sobie samym”, „co 

on mówi o sobie”, „co to za jeden?”, „co z nim jest?”, „za kogo on się 
uważa?”,

•	 ucho relacyjne (drażliwe) wychwytuje: „jak ty mnie traktujesz?”, „co on 
myśli o mnie i jaka jest nasza relacja?”, „czy on wie z kim rozmawia?”,

•	 ucho słuchające apelu odczytuje: „czego oczekujesz ode mnie”, „co 
mam zrobić”, „do czego chciałby mnie namówić lub przekonać”. „co 
mam myśleć, robić, czuć na podstawie jego wypowiedzi?”.

3. Słowo i język

Materiały: krótkie filmy obrazujące tzw. bariery komunikacyjne 
(nagranie gaworzącego dziecka, serwisu informacyjnego w języku 
obcym, bełkotliwej wypowiedzi człowieka będącego pod wpływem 
alkoholu), krótkie nagrania dźwiękowe z wypowiedziami czterech 
osób różnych pod względem płci, wieku, wykształcenia itp. na ten 
sam temat (np. nagrania z sondy ulicznej), załącznik nr 2 „Kim jest 
rozmówca?”, kartki, długopisy

Część pierwsza

Aby zrozumieć złożoność komunikowania się między sobą, będziemy 
odkrywać jego składniki. Zaczniemy od poziomu komunikacji werbalnej, 
czyli komunikacji słowem.

Nić porozumienia, jeśli chodzi o język, budujemy na konkretnych 
umiejętnościach. Uczymy się ich wraz z wiekiem i ta nauka daje nam 
najważniejsze społeczne narzędzia – mowę i język. 

60 minut

15 minut
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Prowadzący odtwarza po kolei każdy z trzech filmów i prosi uczestników 
o podanie – jaki element komunikacji – dostrzegli. 

Przykład: umiejętność mówienia jako taką i znajomość słów (gaworzące 
dziecko), zgodność w rozumieniu wypowiadanych słów i zgodność 
języka (serwis informacyjny przekazany w obcym języku), posługiwanie 
się językiem znanym, przy wykorzystaniu znanych słów i pojęć, ale 
w sposób nieczytelny, gdy intencja jest niezrozumiała, a przekaz niespójny 
(wypowiedź człowieka pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

Podsumujmy: Aby skutecznie porozumieć się na płaszczyźnie językowej 
(osiągnąć minimum językowego porozumienia) potrzebujemy 
twierdzących odpowiedzi na trzy pytania:
•	 Czy mówimy? (tzn. czy wypowiadamy słowa połączone w sposób 

nieprzypadkowy)
•	 Czym mówimy? (tzn. czy posługujemy się tym samym językiem 

i kodem językowym, czy nadajemy słowom tą samą treść)
•	 Jak mówimy? (tzn. czy intencja stojąca za wypowiedzią jest jasna, 

zrozumiała, czy przekaz jest spójny)

Część druga

Różnorodność intencji, jakie towarzyszą nam w porozumiewaniu się i cała 
masa informacji, które chcielibyśmy przekazać są możliwe do przekazania 
dzięki bogactwu języka. Słowa mają tą przewagę nad znaczeniem mimiki 
i gestykulacji, że mogą uczynić nasz komunikat dokładniejszym, bardziej 
precyzyjnym; nie wszystko bowiem da się wyrazić w sposób niewerbalny.

Aby docenić ten podstawowy składnik komunikacji – warstwę językową – 
przysłuchamy się wypowiedziom kilku osób. Na podstawie użytych przez 
nich słów spróbujemy scharakteryzować odpowiadających, począwszy od 
ich płci, wieku i wykształcenia, aż po doświadczenie życiowe, zajęcie lub 
pracę, wyznawane wartości i cechy charakteru.

Mamy wypowiedzi 4 ludzi na ten sam temat, np. odpowiedź na pytanie „po 
co żyjesz?”, dlatego prowadzący dzieli uczestników na 4 grupy. Każda z grup 
ma za zadanie przysłuchiwać się przypisanej jej wypowiedzi, a następnie 
scharakteryzować rozmówcę po sposobie, w jaki mówi oraz po treści jaką 
przekazuje. Uczestnicy wypełniają kartę pracy (załącznik nr 2 „Kim jest 
rozmówca?”). Mają też uzasadnić swoją diagnozę – co w wypowiedzi 
przekonuje ich do takiej, a nie innej charakterystyki. 

Podsumujmy: Język to nasza wizytówka. O czym on świadczy? Jaką niesie 
treść? Jak jest odbierany? Jak może oddziaływać na słuchającego? Kim 
jesteśmy i kim się stajemy mówiąc?
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Część trzecia

Przekleństwa towarzyszą nam na co dzień. Nawet jeśli sami nie używamy 
słów uznawanych za wulgarne, słyszymy je w pracy czy na ulicy, posługują 
się nimi nasi znajomi. Podyskutujmy o przekleństwach i wulgaryzmach:
•	 Po co w rozmowie ludzie posługują się wulgaryzmami i przekleństwami?
•	 Czy mają one swoją treść, czy może są przerywnikami?
•	 Czy używamy ich z przyzwyczajenia, czy stoi za nimi jakaś intencja?
•	 Jaki komunikat niosą? O czym świadczą? Jak są odbierane? 
•	 Co wnoszą do porozumiewania się?

4. Mowa ciała: cisza, milczenie, gest, postawa, przestrzeń

Materiały: załącznik nr 3 „Instrukcje dla pracodawców i kandydatów 
starających się o pracę”, załącznik nr 4 „Komunikaty i emocje”, 
flipchart, markery

Część pierwsza

W poprzednim ćwiczeniu rozmawialiśmy o komunikowaniu się za 
pomocą języka, czas na zadania związane z komunikacją niewerbalną. 
Wszyscy wspólnie wymieniamy elementy i cechy tej komunikacji (np. 
kontakt wzrokowy, gestykulacja, mimika twarzy, ubiór), które prowadzący 
zapisuje następnie na flipcharcie. Tę wiedzę wykorzystamy w części drugiej 
ćwiczenia.

Część druga

Prowadzący prosi, by do zadania zgłosiło się 4 ochotników. Dzieli ich na 2 
pary i informuje, że zadaniem każdej z nich będzie odegranie ról pracodawcy 
i kandydata starającego się o pracę. Rozdaje aktorom instrukcje i prosi, by 
zapoznali się z nimi poza salą. Pozostałych uczestników informuje, że po 
odegranych scenkach, odpowiedzą oni na kilka pytań, które odczytuje 
i zapisuje na flipcharcie:
•	 Jakie komunikaty niewerbalne wysyłali rozmówcy?
•	 Co można odczytać z niewerbalnego sposobu komunikowania się 

rozmówców?
•	 Co mogło spowodować taki, a nie inny sposób komunikowania się 

rozmówców? Jakie prawdopodobnie były przyczyny wysyłanych przez 
nich komunikatów niewerbalnych? 

•	 Który kandydat starający się o pracę wypadł lepiej? Dlaczego? Czy 
będąc pracodawcą zatrudniłbyś starającego się kandydata?

Prowadzący sprawdza, czy ochotnicy zapoznali się z instrukcjami. Jeśli tak, 
zaprasza do sali jedną z par i prosi o odegranie scenki. Druga para czeka za 
drzwiami do momentu, aż prowadzący nie poprosi jej o to samo.
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Po odegranych scenkach prowadzący zachęca wszystkich uczestników 
do udzielenia odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Następnie pyta 
ochotników, którzy odgrywali swoje role:
•	 Jak czuli się w scence grając określoną rolę?
•	 Czy celowo dobierali pewne zachowania do swojej roli? Jakie?
•	 Co przeszkadzało im w odegraniu swojej postaci? A co im pomagało?

Część trzecia

Prowadzący wyjaśnia, że zaledwie 7% odbieranego przez nas sygnału 
dociera do nas poprzez słowa, 38% to sposób mówienia, natomiast 55% 
przekazujemy poprzez język ciała. Zatem 93% naszego porozumiewania się 
to komunikacja niewerbalna4. Jest ona wieloznaczna. Język ciała nie podlega 
ścisłej ocenie. Postawa, gesty, ruch ciała są nieświadome, mimowolne, 
spontaniczne, choć pewne jego elementy mogą podlegać autokontroli. 
Język ciała może służyć jedynie jako wskazówka - miara reakcji rozmówcy 
na skierowany do niego komunikat.

Równie ważny jest kontekst, w jakim się komunikujemy. Te same słowa 
mogą znaczyć zupełnie co innego, w zależności od sytuacji, w jakiej zostały 
użyte. Na kontekst przekazu wypowiedzi składają się: używany język, 
rodzaj i charakter kontaktu, sytuacja, w której się komunikujemy, jak i ta, 
która była przed nią i ta która będzie po niej, znaczenie, jakie przypisujemy 
rozmówcy (kim on dla nas jest?). Dopiero kontekst nadaje odpowiednie 
znaczenie komunikatowi i jego rozumieniu.

Komunikacja niewerbalna ma odmienną postać w różnych grupach 
społecznych i kulturowych. Niezgodność komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej prowadzi do zamętu informacyjnego i nieporozumień.

Przykłady:
•	 To samo uczucie można wyrazić w różny sposób np. gniew poprzez 

wymachiwanie rękoma albo kompletną ciszę i zaciskanie pięści.
•	 Rumieniec może oznaczać zarówno złość, jak i skrępowanie 

i zdenerwowanie.
•	 Sympatię i aprobatę komunikuje się zazwyczaj poprzez kontakt 

wzrokowy, bycie blisko drugiej osoby bez naruszania jej intymnej 
przestrzeni prywatnej, ciepły ton głosu.

Część czwarta

Prowadzący prosi, by do zadania zgłosiło się sześciu ochotników. Każdy 
z nich losuje jeden komunikat. Ćwiczenie polega na tym, by wypowiedzieć 
go w emocji zapisanej w nawiasie na końcu tego zdania. Będzie to emocja 
4 Źródło: http://www.komunikacjaniewerbalna.com.pl/strona-glowna/ 
(01.09.2017) oraz http://www.psychologiawygladu.pl/2015/07/mity-komunikacji-
niewerbalnej-regua-7.html (01.09.2017).
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zupełnie nieadekwatna do treści komunikatu. Zdaniem pozostałych 
uczestników będzie odgadnięcie emocji, w której wybrzmiał każdy 
z komunikatów.

Przykład: Jestem zmęczony... choć sam nie wiem czym i chyba chcę coś 
z tym zrobić. (Euforia)

Podsumujmy: Na koniec wszyscy odpowiadamy sobie na pytanie, co 
składa się na komunikację niewerbalną. No i dlaczego czujemy dysonans, 
jeśli ktoś mówi „tak”, ale kręci głową przecząć?

5. Anatomia komunikacji

Materiały: załącznik nr 5 „Komunikat o barach mlecznych”, 
załącznik nr 6 „Fakt czy ocena?”, długopisy

Część pierwsza

Prowadzący dzielą uczestników na dwa zespoły. Będą oni rywalizować 
w odtworzeniu komunikatu na zasadzie „głuchego telefonu”. Uczestnicy 
ustawiają się w dwa rzędy. Prowadzący odczytują na ucho pierwszemu 
ustawionemu w rzędzie komunikat i proszą, by przekazał go dalej:

Podsumujmy: To ćwiczenie pokazuje nam ile nieporozumień – tragedii 
i śmiechu – powstaje, gdy komunikujemy się z udziałem pośredników, 
gdy relacjonujemy coś po kimś, odbierając jakiś komunikat biernie, czyli 
bez możliwości dopytania, powtórzenia, upewnienia się czy dobrze go 
odebraliśmy i zrozumieliśmy. Ćwiczenie podkreśla znaczenie anatomii 
komunikacji: jej elementów, etapów i czasu oraz odpowiedzialność za 
słowa, plotki i przekłamania.

Część druga5

Zastanówmy się przez chwilę, jak często zdarza nam się wypowiadać 
stwierdzenia podobne do tych: „To kompletne brednie”, „To jest świetne”, 
„To było głupie zachowanie”, „On to zrobił źle”, „Zachował się jak łajdak”, 
„On jest naiwniakiem”. I jak sami czujemy się, gdy słyszymy: „Jesteś 
beznadziejny”, „Nie można na tobie polegać”, „Ty zawsze …”, „Najlepiej byś 
zrobił, gdybyś...”, „Dlaczego ty nigdy...”. Język człowieka, który krytykuje, 
który rzekomo wie lepiej i narzuca swoje zdanie, jest mało przydatny 
w relacjach. A te, niezależnie czy są powierzchowne i krótkotrwałe czy 
zażyłe i trwają latami, powinny być dobre. Budowanie takich relacji 
świadczy o naszych umiejętnościach i dojrzałości. 

Prowadzący przypomina, że w ćwiczeniu 1 „Tubylcy i Inżynierowie” 
5 Zadanie zostało zainspirowane ćwiczeniem zawartym w: I. Holler, Porozumienie 
bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa 2014, s. 44.
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uczyliśmy się oddzielać nasze spostrzeżenia co do faktów od uczuć 
i interpretacji z tymi faktami zawiązanymi. Niniejsze ćwiczenie pozwoli 
nam sprawdzić czy zdobyliśmy tę umiejętność.

Każdy uczestnik otrzymuje zestaw twierdzeń (załącznik nr 6). Jego 
zadaniem jest zaznaczenie tych, które są spostrzeżeniami co do faktów, 
a więc nie są ocenami. 

Gdy wszyscy są już gotowi, prowadzący prosi, by uczestnicy pojedynczo, 
po kolei odczytywali po jednym zdaniu i podawali, czy uznali, że to fakt 
czy ocena.

Podsumujmy: Jeżeli w języku mówionym łączymy spostrzeżenia z własną 
oceną sytuacji, istnieje duże ryzyko, że nasz rozmówca usłyszy jedynie 
krytykę. Wówczas nie będzie w stanie przyjąć tego, co do niego mówimy. 
Oceny powinny odnosić się tylko do konkretnej chwili i kontekstu, 
a wszelkie etykietki typu „leń”, „głupiec” (oraz wszelkie inne, także te 
o zabarwieniu neutralnym czy pozytywnym) lub nawet tak prozaiczne 
etykiety jak „kucharz” przylepiane konkretnym osobom zawężają 
znacznie nasze pole widzenia świata, utrudniając dostrzeżenie drugiego 
człowieka takim, jakim jest w rzeczywistości6. Mówiąc jednym zdaniem, 
„dokonywanie spostrzeżeń z jednoczesnym powstrzymywaniem się od 
oceny jest najwyższą formą ludzkiej inteligencji” (J. Krishnamurti).

Jak wzmacniać ten aspekt naszej inteligencji? Jeżeli zaprzeczenie wypowiedzi 
nie jest możliwe („To nieprawda!”), mamy do czynienia z obserwacją bez 
oceniania, a nie z faktami, które można zweryfikować7.

6. Emocje i uczucia

Materiały: kilkuminutowy film (najlepiej bez słów), który wywołuje 
emocje (strach, odrazę, złość, radość), wycięte z kolorowego 
papieru serca, załącznik nr 7 „Uczucia prawdziwe czy rzekome?”, 
załącznik nr 8 „Potrzeby”, długopisy

Część pierwsza

Prawie każda informacja, zdarzenie i sytuacja – poruszają nasze emocje 
i uczucia. Słowo „emovere” (łac.) znaczy tyle co „poruszenie”. Czy 
pozwalamy sobie na to poruszenie wewnątrz? I co ono oznacza? 

W uczuciach przejawia się życie. Uczucia sygnalizują nam zaspokojenie lub 
niezaspokojenie własnych potrzeb. Np. gdy jestem sfrustrowany, zagubiony, 
jakaś emocja lub trwalsze uczucie podpowiada mi, że moja ważna potrzeba 
6 Źródło: https://pl.wikibooks.org/wiki/Porozumie%C4%87_si%C4%99_bez_
przemocy/Spostrze%C5%Bcenia, (22.11.2016).
7 Tamże.
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nie została zaspokojona. Co z tą emocją lub uczuciem zrobić? Jak je 
„bezpiecznie” przeżywać i przyjmować bez ryzyka zranień? 

Zadaniem uczestników jest obejrzeć film i dać się poruszyć, poczuć coś, 
doświadczyć jakiś emocji, spróbować nazwać je i pobyć z nimi przez 
chwilę. Po obejrzeniu filmu uczestnicy zapisują swoje emocje i uczucia na 
kolorowych, papierowych sercach, które otrzymali. To serce zabiorą ze sobą 
z warsztatów.

Część druga8

Prowadzący rozdaje każdej z trzech utworzonych grup zestaw zdań 
wyrażających uczucie, myśl, interpretację, diagnozę lub porównanie. 
Zadanie polega na podkreśleniu tych wypowiedzi, z których dowiadujemy 
się o uczuciach drugiej osoby. Po zakończonej pracy następuje sprawdzenie. 
Prowadzący prosi, by przedstawiciele zespołów odczytali wszystkie zdania 
z podkreśleniem tych, które zdaniem grupy komunikują emocje lub 
uczucia. 

Podsumujmy: To ćwiczenie pokazuje, że na poziomie komunikacji istnieją 
emocje prawdziwe i rzekome. Mówiąc, „Czuję się źle, bo nie dostałem listu”, 
myślimy, że jasno zakomunikowaliśmy nasze uczucia. Tylko jakie? Smutek? 
Żal? Złość? Nie wiadomo. 

Mówiąc „Czuję się oszukany”, myślimy, że wprost wyrażamy emocje. Tylko 
jakie? Trudno je usłyszeć? Trzeba się domyślać, czy jest to rozgoryczenie, 
gniew, a może jeszcze inna emocja? Poza tym słowa takie jak „oszukany”, 
„sprowokowany”, „zdradzony”, sugerują, że ktoś inny jest powodem 
i autorem naszego uczucia, a nie my sami. To jeden z błędów, które 
popełniamy. Odpychamy odpowiedzialność za emocje i przypisujemy ją 
innym. W ten sposób tracimy nad nimi kontrolę.

Czy teraz widzimy różnicę między uczuciami rzekomymi a prawdziwymi? 
Rzekome są po prostu myślami; są tym, co myślimy o sytuacji, w której się 
znaleźliśmy. Jak doskonalić umiejętność komunikowania emocji i uczuć 
(choćby sobie, jeśli nie innym)?

Aby upewnić się, że wyrażamy uczucie, można poddać swoją wypowiedź 
testowi:
•	 zamiast powiedzieć, „Czuję, że...” albo „Czuję się...”, 
•	 powiedz „Jestem...”, 
•	 i sprawdź, czy użyte słowo nazywa emocję lub uczucie. 

Wróćmy do wyżej przytoczonych przykładów. Ani „zło”, ani 
„sprowokowanie”, ani „oszukanie” nie są przecież uczuciami. 

8 Zadanie zostało zainspirowane ćwiczeniem zawartym w: M. B. Rosenberg, 
Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2003, s. 182-183.
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Jak wzmacniać swoją odpowiedzialność za swoje emocje i uczucia? 
Korzystajmy z trzech reguł:
•	 Odróżniaj uczucia od myśli.
•	 Odróżniaj to, co czujesz, od tego, za kogo uważasz siebie lub innych, 

czyli od swoich przekonań na temat siebie i innych.
•	 Zaakceptuj, że przyczyna tego, co czujesz jest w tobie, a nie w innych.

Tę ostatnią regułę będziemy ćwiczyć w trzeciej części zadania.  

Część trzecia9

Wypowiedzi, zachowania i uczynki innych mogą być katalizatorem naszych 
emocji, lecz nigdy nie są ich przyczyną10. Przyczyna jest we mnie. Jeśli myślę 
inaczej, to przestaję być odpowiedzialny za swoje uczucia. Tylko ja sam 
mogę wziąć za nie odpowiedzialność. W jaki sposób? Mam do dyspozycji 
trzy wzorce:
•	 Czuję... (uczucie), ponieważ potrzebuję... (potrzeba).
•	 Jestem... (uczucie), ponieważ potrzebuję... (potrzeba).
•	 Jestem... (uczucie), ponieważ jest dla mnie ważne... (potrzeba/

wartość)11.

Na przykład, zamiast powiedzieć: Jestem sfrustrowany, ponieważ mnie 
odrzucasz (komunikat „ty” to odrzucanie odpowiedzialności za moją własną 
frustrację), lepsze i bliższe tego, co czuję jest zdanie: Jestem sfrustrowany, 
ponieważ potrzebuję akceptacji lub akceptacja jest dla mnie ważna.

Zamiast też mówić o emocjach lub uczuciach negatywnych i pozytywnych, 
lepiej jest mówić o uczuciach zamykających (gdy nasze potrzeby nie są 
zaspokojone)12 i otwierających (gdy nasze potrzeby są zaspokojone), 
i wiązać je z konkretnymi ludźmi, sytuacjami, doświadczeniami. 

Gdy nasze potrzeby są zaspokojone, możemy powiedzieć: jestem szczęśliwy, 
wzruszony, spokojny, ucieszony, pełen miłości, zachwycony, wzruszony. 
Gdy nasze potrzeby nie są zaspokojone, możemy powiedzieć: jestem 
poirytowany, wystraszony, sfrustrowany, zestresowany, poddenerwowany, 
bezsilny, pełen obaw, rozgniewany, smutny. 

Inaczej mówiąc, uczucia wskazują na potrzeby i konkrety. W ten sposób 
budujemy jasną komunikację. Jeśli chcemy dotrzeć do swoich uczuć, idźmy 
tropem potrzeb. Jak to zrobić? Stosujmy poniższy mechanizm.

9 Zadanie zostało zainspirowane ćwiczeniem zawartym w: I. Holler, Porozumienie 
… op. cit., s. 72.
10 M. B. Rosenberg, Porozumienie … op. cit., s. 55.
11 I. Holler, Porozumienie … op. cit., s. 71, 76.
12 I. Holler, Porozumienie … op. cit., s. 60 lub M. B. Rosenberg, Porozumienie … op. 
cit., s. 52-53.
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Słyszysz opinię Jesteś świadkiem niepożądanego 
zachowania

„Lekceważysz mnie”

Przekształć to w przeciwieństwo

„Szanujesz mnie”

Jaka potrzeba została w ten sposób 
zaspokojona?

Potrzeba uwagi, szacunku

„On mi nie pomaga”

Przekształć w przeciwieństwo

„Pomaga mi”

Jaka potrzeba została w ten sposób 
zaspokojona?

Potrzeba wsparcia

Po mini-wykładzie prowadzący rozdaje uczestnikom kartę pracy 
„Potrzeby” (załącznik nr 8). W jednej kolumnie znajdują się zdania, które 
należy przekształcić z tych przypisujących odpowiedzialność lub winę 
komuś bądź czemuś na zdania wyrażające potrzebę. Zadanie rozwiązujemy 
wspólnie. Każdy uczestnik ma głos. 

Przykład:

Kiedy zrzucam odpowiedzialność, 
przypisuję winę komuś lub 
czemuś i ukrywam swoje 

potrzeby, mówię:

Kiedy biorę odpowiedzialność 
dostrzegam swoje potrzeby 

i wyrażam, w celu zaspokojenia, 
mówię:

Czuję presję i jestem zdenerwowany, 
ponieważ czeka mnie wiele 
zleceń. 

Czuję presję i jestem zdenerwowany, 
ponieważ potrzebuję odpoczynku.

Podsumujmy: Gdy mówimy o uczuciach, wyrażamy swoje potrzeby. 
Potrzeby to fundament komunikacji. Idziemy do sklepu i wiemy, że 
potrzebujemy czekolady. Mówimy: „Poproszę coś na osłodę życia”. Co 
byśmy czuli, myśleli, zrobili, gdyby ekspedientka podała zeszyt w kratkę? 
Zdecydujmy sami, określmy potrzeby i jasno je komunikujmy!

ò ò
ò ò
ò ò
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7. Aktywne słuchanie

Materiały: flipchart, markery, załącznik nr 9 „Quiz aktywnego 
słuchania”13,  załącznik nr 10 „Karta obserwacji”, długopisy

Część pierwsza

Prowadzący rozdaje uczestnikom quiz aktywnego słuchania (załącznik nr 
9). Gdy uczestnicy go wypełnią, przekazuje im sposób policzenia punktów. 

Podsumujmy: aktywne słuchanie jest umiejętnością, którą można rozwijać. 
Jest podstawą dobrej, życiodajnej i skutecznej – czyli zapewniającej 
zrozumienie – komunikacji. 

Część druga

Prowadzący prosi uczestników by odliczyli do trzech. Tak powstają 
trzyosobowe zespoły, w których każdy ma określoną rolę.

„Jedynki” i „dwójki” to rozmówcy, a „trójki” to obserwatorzy. Przez pierwsze 
2-3 minuty „jedynki” opowiadają „dwójkom” o najciekawszym wydarzeniu 
z ostatniego tygodnia. Zadaniem „dwójek” jest aktywne słuchanie, w taki 
sposób, jak rozumieją to pojęcie. Następnie role się odwracają i przez 
kolejne 2-3 minuty to „dwójki” opowiadają, a „jedynki” aktywnie słuchają.

W tym czasie „trójki” obserwują w czym wyraża się aktywne słuchanie 
każdego z rozmówców i zapisują swoje spostrzeżenia w „Karcie obserwacji” 
(załącznik nr 10).

Po zakończonych rozmowach prowadzący prosi obserwatorów, by odczytali 
na czym polegało aktywne słuchanie i na flipcharcie zapisuje listę wszystkich 
oznak aktywnego słuchania. Np.: zadawanie pytań, parafrazowanie, 
skupianie się, okazywanie coraz większego zainteresowania, kontakt 
wzrokowy.

Czy wspólnie jesteśmy w stanie sporządzić listę „biernego słuchania”, czyli 
sposobów, w jaki słuchający okazywali brak zainteresowania rozmówcą 
i jego wypowiedzią? 

8. Parafraza

Materiały: załącznik nr 11 „Parafraza”, długopisy

Czasem zdarza się, że nie do końca rozumiemy wypowiedź naszego 
rozmówcy. Często staramy się wtedy domyślić lub zgadnąć, co chciał 
on powiedzieć lub popełniamy inne błędy komunikacyjne, jak: 
13 Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/czy-potrafisz-uwaznie-sluchac (01.09.2017). 
W załączniku do scenariusza 9 zamieściliśmy rozwiązanie – punktację wraz 
z interpretacją wyników.

30 minut

30 minut

10 minut

20 minut
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przygotowywanie własnej odpowiedzi (zamiast słuchać skupiamy się na 
tym, co sami chcemy powiedzieć) czy filtrowanie (słyszymy tylko to, co jest 
zgodne z naszą opinią). 

Jak ich unikać? Stosujmy parafrazę. Parafraza polega na powtórzeniu 
własnymi słowami tego, co powiedział nasz rozmówca, na modyfikacji 
treści oryginału przy jednoczesnym zachowaniu jego zasadniczego 
sensu. Parafraza zawiera typowe zwroty, takie jak: „Jeśli dobrze Cię 
zrozumiałem, to...”, „Czy chcesz przez to powiedzieć, że...”, „Rozumiem, 
że...”, „Innymi słowy...” itp. Dzięki jej użyciu upewnimy się, czy właściwie 
pojęliśmy wypowiedź tego, kto do nas mówi i okażemy mu tym samym 
nasze zainteresowanie. Jeśli nie zrozumieliśmy słów nadawcy, będzie miał 
on szansę, by doprecyzować nam swój komunikat. Parafraza pomoże 
nam również upewnić się, który z elementów wielowątkowej wypowiedzi 
naszego rozmówcy jest dla niego najważniejszy14. 

Uczestnicy dobierają się w dwójki. Każdy losuje kartkę z zapisanym 
zdaniem i odczytuje je swojemu rozmówcy. Rozmówca próbuje zrozumieć 
treść, intencję i uczucia zawarte w komunikacie i formułuje parafrazę. 

Sprawdźmy naszą umiejętność parafrazowania. Prowadzący prosi kilku 
ochotników o odczytanie całej grupie uczestników wylosowanego 
komunikatu oraz przedstawienie jego parafrazy.

Podsumujmy: Ludzie mówią, ale niekoniecznie coś wtedy komunikują. 
Rozróżnienie pomiędzy słyszeniem, a słuchaniem jest przydatną 
umiejętnością. Jeśli słucham, to chcę zrozumieć mojego rozmówcę – nie 
tylko to co mówi, ale także jak mówi, po co i co przy tym czuje. 

Jeśli słucham, to potrafię dostrzec, jakie motywy, potrzeby kryją się za 
wypowiedziami mojego rozmówcy. Jeśli nie dostrzegam, albo są dla mnie 
niejasne, to parafrazuję i dopytuję czy dobrze zrozumiałem.

9. Pułapki i bariery komunikacji

Materiały: flipchart, mazaki

Część pierwsza

Wspólnie wymieniamy to, co przeszkadza nam oraz blokuje nas 
w porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Prowadzący notuje wszystko 
na flipcharcie. Następnie prowadzący porządkuje wypowiedzi. Omawia 
bariery i pułapki w komunikacji.

Na skutek barier możemy nie dosłyszeć przekazywanej nam informacji, 
ponieważ: (a) zakłócony jest przekaz akustyczny, (b) nie chcemy (lub nie 
14 B. Kozyra, Komunikacja bez barier, Warszawa 2008, s. 74-75, 80-81, 248-249.

55 minut

20 minut
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możemy) przyjąć go do wiadomości. 

Wyróżniamy więc:
•	 bariery zewnętrzne, niezależne od nas jak: hałas, twarde krzesła, zimno, 

ciepło, zakłócenia na linii telefonicznej, brak prądu, niekomfortowa 
atmosfera i warunki rozmowy, pośrednicy itd.

•	 bariery wewnętrzne, zależne od nas jak nasze nastawienie, przekonania, 
zniecierpliwienie, niepokój, dyskomfort psychiczny, brak poczucia 
bezpieczeństwa, uprzedzenia, lęki itd.

Najczęstsze pułapki wyrażają się w uogólnieniach, szybkich i bezpodstawnych 
ocenach lub ocenach na podstawie własnych doświadczeń i uprzedzeń, 
niesłuchaniu co mówią inni, przerywaniu im, pouczaniu, „przesłuchaniu” 
(100 pytań). Jak ich uniknąć?
•	 nie oceniaj,
•	 nie uogólniaj,
•	 nie pouczaj,
•	 nie przerywaj,
•	 nie obwiniaj,
•	 nie popędzaj,
•	 nie wypytuj nadmiernie.

Po prostu słuchaj. 

Część druga

Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Ich zadaniem jest stworzenie 
regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności, czyli instrukcji obsługi 
więzienia. Pierwsza grupa przygotowuje regulamin dla personelu, druga – 
regulamin dla skazanych. Regulamin powinien liczyć od 6 do 12 punktów. 

Podsumujmy: Po prezentacji regulaminów zwracamy uwagę na język 
jakim się posłużyliśmy. Czy pisaliśmy poszczególne punkty w formie 
wykrzykników czy stwierdzeń? Czy sformułowaliśmy zakazy czy obowiązki 
lub uprawnienia? Czy używaliśmy liczby pojedynczej (ty), czy mnogiej 
(my)? Czy używaliśmy komunikatów typu „nie” np. „Nie robimy”, czy 
komunikatów typu „tak” np. „Robimy”? 

Jak brzmią nam te regulaminy? Czy zdajemy sobie sprawę, że od wyboru 
zwrotów, ich formy lub liczby, których użyliśmy w regulaminach zależy 
jego odbiór przez skazanych lub personel?

Komunikacja jest procesem twórczym. Gdy mówimy lub piszemy, 
tworzymy rzeczywistość, w której żyjemy. 

35 minut
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10. Zakończenie. Cechy nasze w oczach waszych

Materiały: flipchart, mazaki, kartki papieru, długopisy

Pora na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Mieliśmy już wiele okazji słuchać 
swoich wypowiedzi (komunikować werbalnie) i obserwować się wzajemnie 
(komunikować niewerbalnie). Opierając się na swoich doświadczeniach 
oraz zdobytej podczas warsztatów wiedzy przypiszemy cechy uczestnikom 
warsztatów, którzy według nas charakteryzują się tym, że są:
•	 Tajemniczy
•	 Pewni siebie
•	 Energiczni
•	 Stanowczy
•	 Otwarci
•	 Opanowani
•	 Skromni

Prowadzący zapisuje cechy na flipcharcie i prosi uczestników, by przepisali 
je na kartki w kolumnie, a obok każdej z nich wymienili jedno imię bądź 
kilka imion uczestników warsztatów, którzy ich zdaniem mają daną cechę. 

Jedno imię może pojawić się przy kilku cechach (np. jeden z uczestników 
warsztatów może być zarówno pewny siebie, jak i energiczny oraz 
stanowczy). Uważajmy, jeśli w grupie są dwie osoby noszące te same 
imiona. Wtedy obok imienia zapiszmy pierwszą literę nazwiska. Następnie 
zbieramy kartki i sprawdzamy, czy rysują się jakieś prawidłowości. Zliczamy, 
czy czyjeś imię pojawiło się częściej przy danej cesze niż pozostałe. 

Podsumujmy: Jeśli czyjeś imię pojawiło się częściej przy danej cesze niż 
pozostałe, przywołujemy sytuacje, które miałyby świadczyć o posiadaniu 
tej cechy. Czy zwróciliśmy uwagę na to samo? Czy jedno zachowanie 
mogło prowadzić nas do różnych interpretacji? Skąd biorą się różnice 
w odczytywaniu zachowań/słów innych ludzi? Na ile osoba z przypisaną 
przez grupę cechą, utożsamia się z nią?

35 minut
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SCENARIUSZ 10
PRZEMOC POD KONTROLĄ

Cele:
•	 Zwiększymy świadomość odpowiedzialności za swoje emocje, uczucia, 

reakcje i czyny oraz konsekwencje z nimi związane.
•	 Rozwiniemy umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć 

oraz emocji własnych i cudzych.
•	 Poznamy konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością i emocjami 

prowadzącymi do zachowań agresywnych oraz przemocy i rozwiniemy 
umiejętności kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych, 
przezwyciężania złości, agresji, lęku.

•	 Poznamy alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów 
(wewnętrznych i z otoczeniem).

•	 Uporządkujemy wiedzę o agresji i przemocy oraz zrozumiemy różnicę 
między nimi (ich przyczyn, „wyzwalaczy”, skutków).

Metody: tworzenie – zrób coś z niczego, praca w grupach, burza mózgów, 
multimedia

Materiały: plastelina, bibuła, sznurki, guziki, papier kolorowy, jajka 
surowe, mazaki, kartki, długopisy, flipchart, brulion, gazety kolorowe, 
wełna, załączniki, film pt. „W lepszym świecie” reż. Susanne Bier (2010), 
czas trwania 2 godz.

Bibliografia: 
•	 A. Kokoszka, Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej, 

Kraków 2009.
•	 J. Morawski, Trening Zastępowania Agresji (ART) w zakładach karnych. 

Podręcznik, Warszawa 2007. 
•	 E. J. Morawska, Radzenie sobie z emocjami, Warszawa 2009. Źródło: 

http://www.zmiananalepsze.com.pl/zeszyt_3.pdf.
•	 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2000, 

rozdział VI §1.3. Koncepcje wyjaśniające zjawiska agresji i przemocy.
•	 J. Gilligan, Przemoc i wstyd, Poznań 1997.
•	 K. Piotrowska, Psychologiczne aspekty agresji. Źródło: http://www.

pppzdwola.republika.pl/psychologiczneaspektyagresji.htm.

Czas trwania warsztatów: 11 godzin 
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Warsztaty składają się z trzech tematów: 
I. Złość i gniew
II. Agresja 
III. Przemoc

 

I. ZŁOŚĆ I GNIEW

1. Co to jest złość i kiedy przeradza się w gniew?

Materiały: plastelina, bibuła, sznurki, guziki, kolorowy papier, jajka 
surowe, mazaki

Każda grupa ma za zadanie ulepić z plasteliny postać (wyobrażenie) 
złości. Następnie omawiamy na forum wszystkie „rzeźby”. Wspólnie 
zastanawiamy się nad definicją złości i próbujemy ją zapisać. Rzeźby 
będą nam towarzyszyły do końca warsztatów. Każda grupa ma w rzeźbę 
wkomponować jajko. Jajko – symbolizuje coś wartościowego w nas – 
nieodpowiedni sposób wyrażania gniewu prawdopodobnie je zniszczy. 
Można wykorzystać tę symbolikę w dalszej części warsztatów dokonując 
modyfikacji rzeźby (zbijając jajko).

Podsumujmy: Złość to emocja. Jest związana z mobilizacją energii i pojawia 
się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę (szeroko 
rozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nas celu. Przeżywają ją wszyscy i nie 
mamy wpływu na jej pojawienie się. Dlatego złoszczenie się nie jest samo 
w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, czy ją 
podsycamy i na to, co robimy, gdy czujemy złość.

2. Wyzwalacze - sytuacje, które nas „prowokują” i powodują złość 

Materiały: kartki, długopisy, flipchart

Część pierwsza

W grupach wypisujemy sytuacje i zachowania, które „powodują”, wyzwalają 
złość w szerokim kontekście: w polityce, społeczeństwie, najbliższym 
otoczeniu, w mojej osobistej historii i doświadczeniach.

Celem ćwiczenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, kto jest 
odpowiedzialny za to, co czuję. 

Pytania pomocnicze:
•	 Co wywołuje we mnie złość/frustrację/irytację?
•	 Jakie sytuacje powodują najczęściej moje zdenerwowanie?
•	 Jakie słowa i zachowania innych ludzi powodują u mnie zdenerwowanie?
•	 Co lub kto mnie najczęściej złości i w jakich sytuacjach?

40 minut

140 minut

20 minut
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•	 Co powoduje, że czuję frustrację / złość?

Część druga

Następnie wszyscy tworzymy wspólną listę frustrujących i „prowokujących” 
do złości sytuacji lub zachowań. Omawiamy tę listę na forum i próbujemy 
wydobyć te sytuacje czy zachowania, które się powtarzają (rzecz, która 
denerwuje i złości każdego) – ustalić, czy jest coś takiego jak „wspólny 
mianownik złości”.

Przykładowe sytuacje, w których czujemy złość:
1.  Ktoś w kolejce do kantyny boleśnie nastąpił Ci na stopę.
2. Podczas sprawdzianu wiedzy z matematyki, jeden z więźniów spisuje 

od Ciebie rozwiązanie zadania.
3. Zrobiłeś listę zakupów – konkretnych, potrzebnych ci produktów – ale 

okazało się, że w kantynie zabrakło połowy z nich.
4. Idziesz na widzenie z dawną znajomą, a tuż przed wyjściem z celi 

współwięzień niechcący wylał Ci kawę na koszulę.
5. Gdy dopytujesz wychowawcę, czy jest już odpowiedź dyrektora na 

Twoją prośbę, wychowawca odpowiada, że nie ma czasu na załatwianie 
Twoich spraw.

6. Od 10 minut nie możesz nawlec igły. Nie jesteś sam w celi i chyba masz 
obserwatorów. 

7. Zauważasz, że inny współwięzień otworzył i przeczytał list adresowany 
do Ciebie.

Próbujemy też odpowiedzieć sobie na pytania: Czy złość została 
spowodowana sytuacją lub zachowaniem (słowem) innego człowieka, czy 
moją interpretacją? Co stoi za moją złością? Czy problem mojej złości 
leży w sytuacji czy w sposobie, w jaki patrzę na świat? W „prowokatorach” 
czy w tym, że nie potrafię zatrzymać złości? W moich genach czy w tym, 
że nauczyłem się zachowań agresywnych, którymi rozwiązuję problemy 
i pozbywam się stresu (napięcia)? Kto jest odpowiedzialny za to, że czuję 
złość? A jeśli ja – to co konkretnie we mnie? Czy nie jest tak, że mylimy 
bodziec z przyczyną? Czy na spostrzeżenia faktów nie nakładamy naszej 
własnej interpretacji lub błędne przekonanie o czymś lub o kimś? Czy nie 
mamy skłonności do przypisywania winy otoczeniu lub innym ludziom,  
gdy coś dzieje się we mnie? Nieustannie ktoś albo coś nas prowokuje. Czy 
czasem nie brakuje nam informacji i taka „dziurawa” rzeczywistość nas 
denerwuje?

Część trzecia

Prrowadzący przedstawia uczestnikom schemat mechanizmu poznawczo-
behawioralnego, czyli tego jak w nas działają emocje i myśli, co wówczas 
się z nami dzieje (jak wygląda łańcuch reakcji i zachowań). Najlepiej jest 

20 minut

100 minut
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wytłumaczyć ten mechanizm za pomocą „kajzerki”1  i na przykładzie 
sytuacji:

Przykład sytuacji:
1. Po raz piąty napisałem do wychowawcy o to samo i nie otrzymałem 

odpowiedzi – w efekcie nie załatwiłem ważnej sprawy. To fakt. 
2. Co czuję? Czy czuję złość – jestem rozzłoszczony i sfrustrowany, czy 

smutny, rozgoryczony?
3. Co myślę? Jak interpretuję tę sytuację/zachowanie wychowawcy? Jakie 

moje przekonanie za tym stoi?
4. Jak reaguje moje ciało?
5. Co wobec tego robię? Jak się zachowuję? Jak wyrażam swoje emocje?

Po zaprezentowaniu uczestnikom mechanizmu „kajzerki” oraz przykładu, 
prowadzący prosi, by do zadania zgłosiło się pięciu ochotników. Każdy 
z nich po kolei ćwiczy mechanizm na wybranej przez siebie sytuacji ze 
stworzonego już katalogu.

Podsumujmy: Jesteśmy odpowiedzialni za swoją niewiedzę, brak wyobraźni, 
empatii, dezinformację. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co czujemy i jak to 
komunikujemy. Zanim wpadniemy w szał złości, zastanówmy się, co tak 
naprawdę spowodowało nasz stan. Dajmy ochłonąć naszym emocjom, nie 
pozwólmy, by to one przejmowały nad nami kontrolę.

„Kajzerka” pokazuje, że zmiana naszego myślenia o sytuacji umożliwia 
zmianę odczuwania emocji, w tym ich kontrolę oraz zmianę zachowania. 
Służy trenowaniu właściwej reakcji na konkretne sytuacje trudne, 
z wykorzystaniem sześciu kroków, czyli łańcucha zachowań obejmującego2:
1 A. Kokoszka, Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej, Kraków 2009. 
Także źródło: https://centrum-poznawcze.pl/czym-jest-cbt/mechanizm-dzialania-
cbt/ (01.09.2017).
2 J. Morawski, Trening Zastępowania Agresji (ART) w zakładach karnych. Podręcznik, 
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•	 identyfikowanie odczuwanych emocji,
•	 identyfikowanie wyzwalaczy, czyli zewnętrznych sytuacji 

i wewnętrznych interpretacji, powodujących gniew,
•	 identyfikowanie sygnałów, czyli wewnętrznych wrażeń, płynących 

z ciała, pozwalających odróżnić złość od innych emocji,
•	 używanie monitów (myślnych instrukcji „daj spokój”, „nie warto się 

denerwować”, „wyluzuj”),
•	 używanie reduktorów (sposobów do obniżenia napięcia i złości, np. 

liczenie, głębokie oddychanie),
•	 używanie pozytywnej samooceny.

3. Sposoby wyrażania złości i gniewu

Materiały: długopisy, kartki

Do każdej sytuacji ze stworzonego  w ćwiczeniu drugim katalogu, grupy 
mają dopisać po 2-3 sposoby wyrażania złości lub gniewu. Jak ludzie mogą 
reagować lub zachowywać się, gdy czują złość lub frustrację?

Po skończonej pracy wspólnie zastanawiamy się, czy da się pogrupować 
te sposoby i według jakiego kryterium (np. zachowania, które pomagają 
im ograniczyć zdenerwowanie bądź zachowania, które są nieskuteczne 
w likwidowaniu zdenerwowania; te które przynoszą rozwiązanie problemu 
i nie produkują nowych; te które ranią ludzi bądź te które nie ranią, dają 
wybór).

Podsumujmy: Mamy cztery sposoby wyrażania emocji lub gniewu. Każdy 
z nich wynika z konkretnego podejścia do siebie i drugiego człowieka – 
odzwierciedla więc nasze rzeczywiste wartości:
1. Agresywny – ja jestem OK – inni nie są OK.
2. Bierny (uległy) – ja nie jestem OK – inni są OK.
3. Manipulacyjny – ja nie jestem OK – inni też nie są OK.
4. Odważny – ja jestem OK – inni też są OK.

Każdy z tych sposobów wiąże się z konkretnymi zachowaniami:
1. Agresywny – bicie, dewastowanie mienia, obrażanie, wulgaryzmy, 

agresja słowna, zawłaszczenie czyjejś rzeczy bez zgody „właściciela”. 
Swoim działaniem chcemy ukarać kogoś za to, co czujemy.

2. Bierny (uległy) – unikanie ludzi, zamykanie się w sobie, tłumienie 
emocji, niepodejmowanie żadnych konstruktywnych działań. 
Postępując w taki sposób, kumulujemy w sobie negatywne emocje, 
gromadzimy uprzedzenia, tracimy wiarę w sens rozwiązania problemu, 
obwiniamy za to siebie albo drugiego człowieka. To może prowadzić do 

Warszawa 2007, s. 41-43. E. J. Morawska, Radzenie sobie z emocjami, Warszawa 
2009, s. 16. Źródło: http://www.zmiananalepsze.com.pl/zeszyt_3.pdf (01.09.2017).
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nerwicy, bólów mięśni i głowy.
3. Manipulacyjny – kłamanie, wprowadzanie w błąd przez mówienie 

nieprawdy albo ukrywanie rzeczywistych potrzeb i intencji, działanie 
ze złą intencją wobec drugiego człowieka, obwinianie go za to, że 
postępuje się równie niegodnie jak on. Manipulując, sami wpędzamy 
się w tzw. kozi róg i często w oczach innych tracimy zaufanie.

4. Odważny – rozmawianie o uczuciach i potrzebach, podejmowanie 
wysiłku fizycznego, postrzeganie drugiego człowieka jako 
sprzymierzeńca, a nie jako wroga i przeszkody. Dzięki rozmowie 
i nazwaniu swoich uczuć oraz wyrażeniu potrzeb zmierzamy 
w kierunku rozwiązania problemu, który stał się powodem złości. 
Nastawienie się na to, że „mamy problem” („my”, a nie „ty” czy 
„ja”) pozwala na konstruktywne wyrażenie gniewu. Koncentrujemy 
się na działaniach, zmierzających do rozwiązania problemu przy 
jednoczesnym poszanowaniu drugiego człowieka. 

Najbardziej korzystny i pożądany jest odważny schemat postępowania 
(konfrontacja z problemem; traktujemy siebie i innych na równi, po 
partnersku; stosujemy język potrzeb i zasad; ujawniamy potrzebę 
i wyjaśniamy z czego wynika moje oczekiwanie). W kolejnym zadaniu 
uczestnicy będą sami oceniać „użyteczność” każdego ze sposobów. 

Istnieją sytuacje, które powodowały, powodują, będą powodować złość. 
Nic nie uprawnia nas do zachowań agresywnych przeciwko innym, do 
krzywdzenia ich manipulacją. Istnieją sposoby wyrażania złości, dzięki 
którym odreagujemy napięcie i nie skrzywdzimy innych. Agresja często 
rodzi agresję. To błędne i tragiczne koło.

4. Bilans czterech sposobów wyrażania złości i gniewu 

Materiały: załącznik nr 1 „SWOT. Bilans 4 sposobów wyrażania 
złości i gniewu”, długopisy

W czterech grupach, uczestnicy korzystając z metody SWOT, robią bilans 
jednego ze sposobów: (1) agresywnego, (2) biernego, (3) manipulacyjnego, 
(4) odważnego. 

Prowadzący ewentualnie przypomina, że SWOT to sposób analizy. Analizę 
można zapisać w tabeli:

20 minut
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Czynniki wewnętrzne – które zależą ode mnie
Mocne strony

Moje zasoby (jak je utrzymać)
Np. wykształcenie, doświadczenie, 

pewność siebie, temperament

Słabe strony
Przeszkody we mnie (jak je 

wyeliminować)
Np. brak prawa jazdy, 

mała odporność na stres, 
nieumiejętność realnego 

planowania

Czynniki zewnętrzne – które zależą od innych ludzi i okoliczności 
Szanse

Możliwości (jak je uzyskać)
Np. zapotrzebowanie rynku, 

dostępne szkolenia i świadczenia, 
osobiste kontakty

Zagrożenia
Obawy (jak ich unikać)

Np. polityka, pożądani są młodsi, 
niekarani pracownicy

Po zakończonej pracy w grupach prezentujemy nasze wnioski i przemyślenia 
na forum.

Podsumujmy: Złość nie jest dobra ani zła. Dobry lub zły jest sposób w jaki 
ją wyrażam. Złość i gniew to naturalne i pierwotne emocje, równie ważne 
jak radość czy zadowolenie. Nie mamy wpływu na ich pojawienie się. Nie 
ma uczuć dobrych i złych. Powinniśmy wiedzieć, że dobry bądź zły może 
być jedynie sposób ich wyrażania, sposób radzenia sobie z nimi. Niektórzy 
próbują radzić sobie z przykrymi uczuciami, korzystając z różnych 
szkodliwych dla nich samych i otoczenia sposobów. Często wyładowują 
swoją wściekłość na innych, krzyczą, kopią, biją. Niektórzy sięgają po 
sztuczne, szkodliwe dla zdrowia środki, np. używki (narkotyki, alkohol, 
papierosy). Niestety uczucia, które tłumi sztuczny środek nie znikają, są 
jedynie zagłuszane i pojawiają się ponownie. Człowiek traci szybko kontrolę 
nad używkami. Wiadomo natomiast, że istnieją inne naturalne sposoby 
radzenia sobie z przykrymi emocjami (prócz złości i gniewu, także inne 
emocje mogą wyzwolić w nas przemoc, np. strach, poczucie bezsilności, 
zdenerwowanie, wstyd).

5. Co mogę zrobić, aby kontrolować złość? Jak zatrzymać gniew?

Materiały: kartki, długopisy, flipchart 

Tworzymy wspólnie listę sposobów, które pozwolą nam obniżyć złość, 
które sprawią, że nasze emocje nieco „opadną”. Następnie omawiamy 
i dyskutujemy o tych sposobach, które wymieniliśmy. Zastanawiamy się 
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nad uniwersalnością tych metod. Czy możemy stwierdzić, że jakaś metoda 
będzie pomocna dla wszystkich? Czy może to kwestia indywidualna? 
Prosimy uczestników, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami 
i spostrzeżeniami.

Przykładowe odpowiedzi:
•	 mówienie o uczuciach – rozmowa z drugim człowiekiem, pisanie 

pamiętnika,
•	 sport – można podkreślić znaczenie endorfiny („hormonu szczęścia”), 

który wydziela się w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego,
•	 muzyka – słuchanie, granie na instrumencie,
•	 taniec,
•	 relaksacja – istnieją różne techniki relaksacyjne (medytacje, 

wizualizacje, metody oddechowe, joga), lecz nie wszystkie działają 
jednakowo na każdego człowieka i dlatego dobrze byłoby zapoznać się 
z nimi po to by dobrać sobie najbardziej odpowiednią,

•	 zgłoszenie się do specjalisty,
•	 policzenie od stu wspak,
•	 pomasowanie sobie karku,
•	 zrobienie trzech powolnych wdechów i wydechów,
•	 wypisanie swoich zalet,
•	 przypomnienie sobie, czym się martwiłeś trzy miesiące temu,
•	 zaciśnięcie mocno pięści, aby zgromadziło się w nich całe napięcie, 

a potem mocne strzepnięcie.

Podsumujmy: Gdy jesteśmy w złości czy „w nerwach”, nie rozwiążemy 
problemu. Trzeba obniżyć gniew, „wypuścić parę”. Każdy z pewnością 
odczuwa złość. Jest to normalna, często doświadczana emocja. Może 
być ona destrukcyjna, jeśli nie wiemy, jak ją kontrolować. Częsta lub 
nieuzasadniona może zrujnować reputację, zniszczyć relacje z innymi 
ludźmi, ograniczyć możliwości zawodowe, pogorszyć stan zdrowia czy 
doprowadzić do sytuacji, w której w końcu „wybuchniemy”. Coś, co sprawia, 
że zaczynasz być wściekły, kogoś innego może jedynie lekko irytować. 
Ten subiektywizm jest trudny do zrozumienia, ale zarówno druga osoba, 
jak i każdy z nas, ma możliwość wyboru reakcji. Możemy się wściekać 
i tupać nogą, stanowczo pokręcić głową albo po prostu przyjąć sprawy na 
spokojnie. Krótko mówiąc: od nas zależy, jak odpowiemy, jak zareagujemy 
na jakieś wydarzenie.
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II. AGRESJA

6. Co to jest agresja? – różne teorie, które ją wyjaśniają – w każdej jest 
ziarno prawdy

Materiały: załącznik nr 2 „Teorie agresji. Teksty tematyczne”, kartki, 
długopisy, flipchart

W kolejnym ćwiczeniu zmierzymy się z przyczynami i definicją agresji. 
Wykorzystamy metodę puzzli. Dzielimy się na grupy eksperckie – 
jedną biologów i dwie psychologów. Każda z nich otrzymuje jeden tekst 
zawierający teorię o źródłach agresji. 

Grupy mają za zadanie wypracować wiedzę ekspercką, czyli wspólne 
rozumienie przez jej uczestników znaczenia pojęcia „agresja”. Każdy 
uczestnik grupy musi na tyle dobrze je zrozumieć, aby móc wytłumaczyć 
je innym uczestnikom. W ten sposób każdy z uczestników danego zespołu 
staje się ekspertem od agresji z perspektywy biologa albo psychologa.

Następnym etapem jest zapoznanie się ze wszystkimi perspektywami 
i zrozumienie tych różnych podejść do agresji. Aby to uzyskać tworzymy 
nowe grupy – wymieszanych ekspertów (w każdej z nich ma znaleźć się po 
jednym z uczestników pierwotnych „eksperckich” zespołów). W ten sposób 
w nowo stworzonych grupach znajdzie się biolog i dwóch psychologów. 
Dzielą się oni między sobą swoją wiedzą ekspercką. Inni mogą dopytywać 
o to, czego nie rozumieją. Mają korzystać z wiedzy danego eksperta tak, 
aby zrozumieć wszystkie podejścia do agresji – skąd pochodzi i czym jest. 

Następnie wszyscy wracają do swoich pierwotnych eksperckich grup. Każdy 
zespół wypracowuje swoją własną definicję agresji, w zależności od tego, co 
jej uczestników bardziej przekonało – czy wytłumaczenie biologiczne, czy 
wytłumaczenia psychologiczne. Uczestnicy mogą także mieszać czy łączyć 
wszystkie perspektywy, gdyż w każdej widzą „ziarno prawdy”.

Każdą wypracowaną definicję mocujemy na ścianie i omawiamy. Na koniec 
próbujemy dostrzec, czy mają one coś wspólnego, czy też różnią się między 
sobą. Definicje będą towarzyszyć nam do końca warsztatów.

Podsumujmy:
•	 Agresja jest zachowaniem, czynnością (nie jest emocją). Może 

towarzyszyć jej gniew, ale także strach, lęk.
•	 Agresja jest nagła oraz impulsywna.
•	 Jako że jest zachowaniem, jest wyuczona.
•	 Jej definicja łączy różne perspektywy – działa w nas zarówno biologia, 

jak i psychologia (skłonności, mechanizmy osobowości, podatność 
na wpływy) oraz to, jak działamy w grupie i w jakim stopniu jesteśmy 
uspołecznieni (zsocjalizowani).
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Agresja to działanie lub zachowanie podejmowane z zamiarem 
wyrządzenia bólu i dolegliwości. Chcemy zadać ból, gdyż on odstrasza lub 
obezwładnia „przeciwnika”, a tym samym chroni nas. Przy czym celem nie 
jest wyrządzenie krzywdy czy zadanie cierpienia innej osobie, lecz ochrona 
siebie przed realnym albo wymyślonym, subiektywnie odczuwanym 
zagrożeniem. Jest więc reakcją obronną na cudzą agresję, naruszanie granic 
lub ważnych wartości społecznych. 

Co do zasady jest celową, planową i metodycznie realizowaną strategią, lecz 
również bywa działaniem niezamierzonym, podejmowanym pod wpływem 
impulsu. 

Jej źródłem może (ale nie musi) być złość lub strach, a także negatywne 
nastawienie do kogoś (zawiść, niechęć, pogarda, nienawiść). 

Jest także agresja instrumentalna, która nie jest związana ze stanem 
emocjonalnym lub nastawieniem do danej osoby, lecz stanowi narzędzie do 
osiągnięcia innych celów (np. niszczenie konkurencji, pocięcie się w celu 
wymuszenia decyzji administracji więziennej, napad rabunkowy, gdy 
chodzi o korzyści materialne, itp.).

Różne podejścia do agresji pozwalają zdefiniować zachowanie agresywne 
jako wynik działania kilku czynników:
1. Praktyczną definicję daje teoria behawioralna, według której ważne 

jest, jak się zachowałem (zachowałem się w agresywny sposób). Nie 
jest ważne, czy miałem, czy nie miałem określoną intencję, zamiar albo 
cel. Definicja behawioralna wprost mówi, że nie poszanowałem granic 
drugiego człowieka, okazałem brak szacunku wobec tego, co drugi 
człowiek myśli, wobec jego podejścia do życia, jego preferencji, jego 
mienia.

2. Są różne przejawy i postacie agresji – drobne i grube, czyli mniej lub 
bardziej krzywdzące bądź niszczące. Zachowanie agresywne jest jednak 
zachowaniem wyuczonym. Można się go oduczyć.

3. Agresja  i zachowania agresywne są naturalne, czyli związane z naturą 
i jej prawami (np. prawo przetrwania). Są w nas emocje i biologia, które 
„sprzyjają” zachowaniom agresywnym, skłaniają nas do takich czynów 
w określonych sytuacjach. 

Same zachowania – nawet jeśli „skorupka za młodu nasiąkła” – są 
wyuczone. Czasem nieuświadomione (spóźnienie się na zajęcia, 
spotkanie), czasem powszechne (kłótnia), czasem reaktywne (klaps 
dany dziecku), czasem świadomie stosowane. 

Na pierwszy rzut oka działania te są skuteczne, gdyż przynoszą szybkie 
i natychmiastowe rozwiązanie problemu. Pozwalają zredukować 
odczuwane napięcie/dyskomfort lub zaspokoić doraźną potrzebę. Ale 
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są także skutki uboczne i szkody. Nierzadko realny problem pozostaje 
nierozwiązany bądź przeradza się w inny lub pociąga za sobą negatywne 
konsekwencje. 

Zachowanie agresywne jest dowodem pewnej słabości albo wyrazem 
braku szacunku wobec drugiego człowieka, przekroczeniem granic 
jego prywatności i intymności (sposobu myślenia, podejścia do życia, 
błędów) brakiem umiejętności przegadania „w czym leży problem” 
albo wyrazem złej woli i nastawienia na konfrontację. 

4. Warto nauczyć się, zauważać i poznać sytuacje, w których czujemy 
złość. Jak wówczas reaguje nasze ciało? Co myślimy i do czego nas 
te myśli skłaniają? Czy w ogóle patrzymy na racje i uczucia drugiego 
człowieka? Czy się nakręcamy i w nas buzuje? 

Co w świetle wiedzy o złości, gniewie, agresji znaczy nasza odpowiedzialność? 

Po pierwsze, mamy odzyskać kontrolę, nauczyć się kontrolować swoje 
myśli (skoro na emocje mamy niewielki wpływ) i odróżniać bodziec od 
przyczyny.

Po drugie, mamy przyjąć, że jesteśmy odpowiedzialni za agresję, czyli 
zachowania agresywne – będące końcowym produktem emocji i myśli. 
Ktoś inny lub sama sytuacja mogą się w jakimś stopniu przyczynić do 
wyzwolenia w nas gniewnych emocji albo nie zaspokoić naszych potrzeb, 
ale odpowiedzialność za rozwój emocji i działania zawsze leży po naszej 
stronie.

Przy ćwiczeniu kontroli – ważnego aspektu człowieczeństwa – pomocna 
jest „kajzerka”. To metoda ćwiczenia. Podobnie jak w sporcie – jeśli ktoś 
chce być mistrzem, trzeba aby trenował ją codziennie i mimo niepowodzeń.

 

III. PRZEMOC

7. Czym jest przemoc?

Materiały: brulion, nożyczki, bibuła, sznurki, gazety z ilustracjami, 
papier kolorowy, guziki, mazaki, wełna, flipchart

Część pierwsza

Prowadzący ogłasza konkurs na definicję przemocy. Każda grupa tworzy 
collage wykorzystując zgromadzone materiały. Ma on obrazować to, jak 
grupa rozumie „przemoc”, z uwzględnieniem jej źródeł i uwarunkowań, 
czyli czynników ryzyka, sposobów działania, wagi i skutków. Uczestnicy 
mogą także uwzględnić stopień intensywności przemocy i poziomy jej 
akceptacji z osobistego albo społecznego punktu widzenia. Po skończonej 
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pracy grupy omawiają swoje dzieła, a prowadzący wypisuje na flipcharcie 
kluczowe słowa. Następnie wspólnie dzielimy się swoimi przemyśleniami 
i typujemy zwycięzców konkursu. Przyznajemy im punkty w skali 1-10. 

Część druga

Podsumujmy: Przemoc jest instrumentalnym, a więc świadomym 
wykorzystaniem zachowania agresywnego, przy wykorzystaniu swojej 
przewagi. Inaczej mówiąc, agresja – mimo że istnieją inne sposoby reakcji 
i rozwiązania problemu – staje się narzędziem dla autora przemocy.

Według słownika języka polskiego (sjp) przemoc to „przewaga 
wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś 
na kimś lub narzucona komuś bezprawnie władza”. Sprawca chce przejąć 
kontrolę i władzę nad drugim człowiekiem. Jego celem jest wywarcie 
pewnego rodzaju wpływu, zmuszenie kogoś do czegoś, czasem zrobienie 
krzywdy. Nieodłącznym atrybutem przemocy jest dominacja i kontrola, 
potwierdzenie tego, kto rządzi, kto jest górą. Za przemoc odpowiedzialny 
jest zawsze jej autor. Do niego zawsze należy decyzja, czy uderzy, czy nie, 
czy zdominuje, czy nie, czy zmusi do czegoś drugą osobę, czy da jej wybór.

Przemoc jest więc pojęciem szerszym niż agresja. Są to wszelkie 
nieprzypadkowe (agresja mogła być przypadkowa) akty godzące w osobistą 
wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej 
szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji. 
W przemocy cierpienie/zaszkodzenie jest sposobem osiągania innego celu, 
np. wymuszania zachowań pożądanych, zmuszenia do poddania się woli 
sprawcy, przełamania woli.

W przemocy występuje wyraźna dysproporcja sił między agresorem a ofiarą. 
Przemoc może mieć charakter długofalowy, gdyż, o ile w innych sytuacjach 
ta sama osoba może być raz agresorem, a raz znaleźć się w roli ofiary, o tyle 
w sytuacji przemocy, role „sprawcy”, „ofiary” i „świadka” usztywniają się 
i są na stałe przypisane konkretnym osobom – mogą się zmienić tylko 
w długofalowej perspektywie, albo w szczególnych okolicznościach (np. gdy 
zabraknie „ofiary” jej rolę może przejąć „świadek”; ktoś, kto jako dziecko 
pełnił rolę ofiary, jako dorosły może wejść w rolę sprawcy)3.

Definicja WHO, przyjęta w 1996 r. i obowiązująca do tej pory, określa 
przemoc jako „Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako 
groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej 
osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do albo z którym wiąże 
się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, 

3 Źródło: Przemoc ma twarz, Projekt Fundacji „po DRUGIE”, http://podrugie.
pl/wp-content/uploads/2016/09/SCENARIUSZ-PRZEMOC-MA-TWARZ.pdf  
(01.09.2017).

15 minut
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śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów 
niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”4. 

O uznaniu działania, za przemoc, decydują:
•	 negatywny (niszczący, nieakceptowany społecznie, nieuzasadniony 

okolicznościami) cel działania oraz negatywna intencja działania, 
•	 użycie siły lub władzy bądź groźby takiego użycia, 
•	 wyraźna przewaga jednej osoby nad drugą,
•	 krzywdzące i szkodliwe skutki takiego działania – osoba, wobec 

której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych 
i psychicznych.

Świat jest nasycony przemocą. Świadomie i celowo wykorzystujemy 
zachowania oraz strategie agresywne. Jest wiele sytuacji i instytucji 
przemocowych. Różne postacie przemocy i stopień jej intensywności 
nie zmienia faktu – przemoc pozostaje przemocą i utrwala dominację, 
przewagę, czasem nieuzasadnioną, egoistyczną, odbierającą wybór 
i autonomię, nierzadko szkodliwą i krzywdzącą.

Przemoc jest nieunikniona. Są jednak różne poziomy akceptacji społecznej 
dla przemocy i różne rodzaje przemocy – jak wojna, policyjne i represyjne 
działania państwa, w tym karanie więzieniem, dyscyplina w szkole, rozkaz 
lub polecenie, a nawet sport.

8. Postacie, rodzaje przemocy – akceptowalne i nieakceptowalne

Materiały: długopisy, kartki

Każda grupa losuje konkretną sytuację lub zachowanie, które kojarzą się 
z przemocą. Ma ona za zadanie stwierdzić, czy jest to przemoc, czy nie, 
a następnie – niezależnie od stwierdzenia – rozważyć plusy, minusy, 
możliwości i zagrożenia istnienia tej sytuacji lub praktykowania zachowania 
przez ludzi (SWOT).

Przykładowe sytuacje lub zachowania:
•	 sztuki walki w sporcie,
•	 wyrzeczenie i post (przełamywanie własnej woli),
•	 środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policję,
•	 wojna,
•	 zastraszenie drugiego człowieka w celu zmuszenia go do oddania 
4 World report on violence and health, World Health Organization Geneva 2002, 
Chapter 1 - VIOLENCE - A GLOBAL HEALTH PROBLEM, p. 5, pol. sens tytułu: 
WHO - Sprawozdanie na temat przemocy i zdrowia na świecie, Rozdział 1 - 
Przemoc - globalny problem zdrowotny, str. 5 (str. 30 w pdf). Źródło: http://www.
who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1 
(01.09.2017).

40 minut



133Scenariusz 10

cudzej rzeczy,
•	 karanie więzieniem.

Następnie każda z grup prezentuje swojego SWOT i poddaje się 
sprawdzeniu. Jeśli bilans SWOT wyjdzie „ujemny”, warto, aby wszyscy 
uczestnicy odpowiedzialni na dwa pytania:
•	 jakie potrzeby ludzie (społeczeństwo, państwo) zaspokajają poprzez te 

sytuacje albo zachowania?
•	 czy są alternatywne strategie i sposoby zaspokajania tych potrzeb, 

równie skuteczne? Jakie?

Podsumujmy: Przemoc towarzyszy nam praktycznie każdego dnia. 
Widzimy jej przejawy w telewizji, na ulicach, szkołach. Zwykle desperacko 
staramy się jej unikać. Często jednak ucieczka od przemocy jest niemożliwa. 
Czasami jest ona wręcz jedynym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. 
Jednak zawsze pozostaje ona wyjątkowo groźnym narzędziem, którym 
należy posługiwać się z rozsądkiem, umiarem i w ostateczności.

9. Konteksty przemocy: jej źródła, uwarunkowania i czynniki ryzyka

Materiały: czyste kartki, długopisy, załącznik nr 3 „Przemoc – 
drzewo problemów” albo załącznik nr 4 „Przemoc – SWOT”

Czy przemoc jest nieodłączna, konieczna, wszechobecna? Będzie zawsze? 
Napewno można ją ograniczać, kontrolować, zmniejszać. Jeśli dotrzemy do 
jej przyczyn, nauczymy się oddzielać bodziec od przyczyny. Nauczymy się 
kontrolować emocje, jeśli pozbędziemy się chęci rządzenia i dominacji oraz 
za wszelką cenę będziemy bronić poszanowania życia i godności drugiego 
człowieka.

Prowadzący ma do wyboru dwie wersje przeprowadzenia ćwiczenia.

A. Drzewo problemów – pierwszy sposób ćwiczenia (załącznik nr 3)

Każda grupa losuje określoną „instytucję”/zachowanie, które są odpowiedzią 
na pewien problem czy zapotrzebowanie człowieka i społeczeństwa. 
Są to przyjęte i akceptowane rozwiązania, które jednocześnie wiążą się 
z przemocą instytucjonalną i sformalizowaną. Przed znalezieniem tego 
rozwiązania były potrzeby lub problem(y) i jego przyczyna(y) – korzenie, 
a po przyjęciu rozwiązania czyli danej instytucji/zachowania pojawiają 
się skutki i konsekwencje (gałęzie). Każda grupa tworzy takie drzewo 
problemów dla wylosowanej instytucji.

Instytucje do wylosowania: sztuki walki w sporcie, post i asceza 
(przełamywanie własnej woli), środki przymusu stosowane przez policję, 
wojna, komornicze zmuszenie drugiego człowieka do oddania rzeczy, 

40 minut
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karanie więzieniem.

Po skończeniu pracy każda z grup opowiada o swoim drzewie i dzieli się 
swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestnikami.

B. SWOT – drugi sposób ćwiczenia (załącznik nr 4)

Każda grupa losuje określoną „instytucję”/zachowanie i ma za zadanie 
przedyskutować, czy dana „instytucja”/zachowanie jest przemocą, czy nie. 
Następnie – niezależnie od stwierdzenia – grupy mają rozważyć mocne 
strony (plusy), słabe strony (minusy), możliwości i zagrożenia stosowania 
instytucji/praktykowania zachowania przez ludzi. Zadaniem grup jest 
więc zrobienie SWOT wylosowanej instytucji/zachowania oraz udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:
•	 Jakie potrzeby ludzie zaspokajają poprzez utrzymywanie tej „instytucji”/

praktykowanie tego zachowania?
•	 Czy nie ma alternatywnych strategii/sposobów zaspokajania tych 

potrzeb?
•	 Dlaczego ludzie decydują się na akceptację tej postaci przemocy?

Następnie grupy prezentują SWOT na forum.

Podsumujmy: Przemoc instytucjonalna to cały szereg nadużyć, z którymi 
spotykamy się w urzędach, przychodniach, domach opieki, w kontaktach 
z przedsiębiorstwami, bankami, a nawet na rynku pracy. Zaniechania 
w procedurach, wykorzystywanie słabości związanych z wiekiem, 
które prowadzą do zawierania niechcianych umów lub podpisywania 
niekorzystnie ułożonych zapisów- to najczęstsze przejawy przemocy 
skierowanej przez przedstawicieli instytucji czy przedsiębiorstw.

10. Co można było zrobić, aby obejść się bez przemocy?

Materiały: załącznik nr 5 „Zagrać przemoc – opisy scenek”

Uczestnicy mają przedstawić trzy krótkie scenki dotyczące przemocy, 
do której najczęściej dochodzi w więzieniu. Byli jej świadkami, ofiarami, 
sprawcami bądź próbowali naprawiać jej skutki. Każda z grup przygotowuje 
jedną z trzech opisanych scenek i ma na to 15 minut. Gdy wszystkie 
grupy będą gotowe, kolejno przedstawiają scenkę. Uczestnicy warsztatów 
powstrzymują się od komentarzy aż do momentu, gdy wszystkie grupy 
odegrają scenki. Po prezentacjach zapraszamy uczestników do dyskusji 
na pytania sformułowane pod tekstem scenki. Prowadzący wypisuje je na 
flipcharcie. 

Scenka 1

Jurek Z., skazany, myśli o tym, aby zwrócić się do dyrektora więzienia 

50 minut
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i wytłumaczyć mu, że jeden z więźniów uczących się w przywięziennej 
szkole jest w klasie ofiarą przemocy ze strony innych uczniów – więźniów. 
Drwią z niego, naśmiewają się, czasem niszczą jego rzeczy szkolne, bojkotują 
jego odpowiedzi i prace domowe. Dyrektor ma tradycyjne podejście do 
sposobu zarządzania szkołą. Uważa, że pewne ogólnie przyjęte standardy 
wymykają się spod kontroli. Toleruje niektóre zachowania więźniów, bo 
tolerancja i przemilczenie są według niego lesze niż reakcja, która zwiększa 
ryzyko eskalacji konfliktu. Wychowawca nie czuje się odpowiedzialny 
za zaistniałą sytuację. Skazani mają uporać się z nią „po swojemu”. On 
wyciągnie ewentualne konsekwencje i napisze oceny okresowe. Nauczyciele 
są zaniepokojeni, ale bagatelizują problem i nie traktują zachowania 
skazanych stosujących przemoc jako coś, czym należałoby się zająć.
•	 Czy scenka była realistyczna? Jeśli nie, to jaka byłaby realistyczna i jak 

można z niej wyjść „z twarzą”?
•	 Co jest problemem? Kogo on dotyczy?
•	 Kto ma problem? Na czym on polega/czego dotyczy?
•	 Jak go rozwiązać?
•	 Które wypowiedzi w scence były konstruktywne i przyczyniły się do 

rozwiązania problemu, a które utrudniły sytuację?
•	 Jak czuje się ofiara przemocy?
•	 Czy jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację?
•	 Co sprawca przemocy próbuje udowodnić swoim postępowaniem?
•	 Czy można uniknąć przemocy w więzieniu? Jak?
•	 Kto jest odpowiedzialny za problem przemocy w więzieniu?

Scenka 2

Trzech skazanych – uczniów przywięziennej szkoły – próbuje porozmawiać 
z jednym z ‘kolegów’, który znęca się nad młodszym więźniem – uczniem. 
Poniża go przy innych i wyśmiewa, podczas przerw czasem popycha 
i postępuje z jego rzeczami jakby były jego własnością, grozi mu. Ma jasne 
wytłumaczenie, że ten młodszy jest ciut gorszy, bo wygląda jak upośledzony, 
ma tik, głupio się uśmiecha i nie reaguje na obelgi.
•	 Czy scenka była realistyczna? Jeśli nie, to jaka byłaby realistyczna i jak 

można z niej wyjść „z twarzą”?
•	 Co jest problemem? Kogo on dotyczy?
•	 Kto ma problem? Na czym on polega/czego dotyczy?
•	 Jak go rozwiązać?
•	 Czy łatwo jest rozmawiać z osobą, która jest sprawcą przemocy 

w szkole i znęca się nad innymi uczniami? Jakie techniki mogą mieć 
pozytywne oddziaływanie na taką osobę, a jakie mogą doprowadzić do 
negatywnego rezultatu?

•	 Jak czuje się ofiara przemocy?
•	 Czy jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację?
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•	 Co sprawca przemocy próbuje udowodnić swoim postępowaniem?
•	 Czy można uniknąć przemocy w więzieniu? Jak?
•	 Kto jest odpowiedzialny za problem przemocy w więzieniu?

Scenka 3

Czterech skazanych – uczniów jednej klasy zebrało się po to, aby naradzić 
się, jak pomóc innemu skazanemu, nad którym bezustannie znęcają się 
starsi więźniowie – uczniowie. Rozważają wszelkie możliwe sposoby 
udzielenia mu pomocy.
•	 Czy scenka była realistyczna? Jeśli nie, to jaka byłaby realistyczna i jak 

można z niej wyjść „z twarzą”?
•	 Co jest problemem? Kogo on dotyczy?
•	 Kto ma problem? Na czym on polega/czego dotyczy?
•	 Jak go rozwiązać?
•	 Czy łatwo jest rozmawiać z osobą, która stała się ofiarą przemocy 

rówieśniczej? W jaki sposób można znaleźć rozwiązanie, które jest 
akceptowalne i najlepsze dla ofiary przemocy?

•	 Jak czuje się ofiara przemocy?
•	 Czy jest odpowiedzialna za zaistniałą sytuację?
•	 Co sprawca przemocy próbuje udowodnić swoim postępowaniem?
•	 Czy można uniknąć przemocy w więzieniu? Jak?
•	 Kto jest odpowiedzialny za problem przemocy w więzieniu?

Podsumujmy: Prowadzący prosi uczestników o wnioski. Czego uczą nas 
przedstawione sytuacje? Czy w więzieniu można skutecznie przeciwstawić 
się przemocy i dlaczego? 

11. Projekcja filmu

Materiały: film pt. „W lepszym świecie” reż. Susanne Bier (2010), 
załącznik nr 6 „Karta pracy do filmu”, czas trwania 2 godz.

Przed filmem prowadzący komunikuje uczestnikom, że po seansie 
będziemy dyskutować o sytuacjach związanych z agresją/ przemocą, jakie 
obejrzą na filmie. Po projekcji filmu każdy uczestnik otrzymuje kartkę 
z jednym z pięciu problemów dotyczących bohaterów filmu oraz pytania 
do przemyślenia. W grupach omawiamy sytuację, zastanawiamy się nad 
pytaniami i odpowiedziami, a następnie na forum dyskutujemy na ten 
temat.

Sytuacje z filmu związane z agresją wraz z pytaniami do zastanowienia:

1) Christian atakuje Sofusa i grozi mu nożem.
•	 Co było źródłem sytuacji przemocowej/zachowań agresywnych?
•	 Jak oceniasz sposób rozwiązania konfliktu/sytuacji przez bohaterów?

190 minut
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•	 Czy Twoim zdaniem konflikt/sytuację można było zakończyć w inny 
sposób?

2) Konflikt Antona (lekarza) z mechanikiem samochodowym.
•	 Co było źródłem sytuacji przemocowej/zachowań agresywnych?
•	 Jak oceniasz sposób rozwiązania konfliktu/sytuacji przez bohaterów?
•	 Czy Twoim zdaniem konflikt/sytuację można było zakończyć w inny 

sposób?

3) Terror Wielkoluda nad mieszkańcami wioski (rola lekarza w konflikcie).
•	 Co było źródłem sytuacji przemocowej/zachowań agresywnych?
•	 Jak oceniasz sposób rozwiązania konfliktu/sytuacji przez bohaterów?
•	 Czy Twoim zdaniem konflikt/sytuację można było zakończyć w inny 

sposób?

4) Relacja Christiana z ojcem (kłótnia zakończona uderzeniem ojca).
•	 Co było źródłem sytuacji przemocowej/zachowań agresywnych?
•	 Jak oceniasz sposób rozwiązania konfliktu/sytuacji przez bohaterów?
•	 Czy Twoim zdaniem konflikt/sytuację można było zakończyć w inny 

sposób?

5) Spotkanie w szpitalu matki Eliasa z Christianem, po wybuchu bomby.
•	 Co było źródłem sytuacji przemocowej/zachowań agresywnych?
•	 Jak oceniasz sposób rozwiązania konfliktu/sytuacji przez bohaterów?
•	 Czy Twoim zdaniem konflikt/sytuację można było zakończyć w inny 

sposób?
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SCENARIUSZ 11
ZBRODNIA – WINA – KARA

Cele:
•	 Zrozumiemy prawne pojęcie zbrodni, winy i kary.
•	 Nabędziemy umiejętność oceny przestępstwa i jego okoliczności oraz 

winy jego sprawcy.
•	 Rozwiniemy umiejętność racjonalnego i krytycznego myślenia.

Metody: burza mózgów, praca w grupach, zajmij stanowisko – wybierz 
i zdecyduj, multimedia

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy, losy tematyczne, waga 
apteczna albo sklepowa z odważnikami, załączniki, film pt. „Dead man 
walking” („Przed egzekucją”) reż. Tim Robbins (1995), czas trwania: 2 
godz. 2 min.

Bibliografia: 
•	 Komentarze do wybranych artykułów Kodeksu karnego i Kodeksu 

postępowania karnego, np.:
•	 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015.
•	 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.
•	 Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego, 

(red.) K. Paprzycki, Warszawa 2015.
•	 T. H. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Tom I, Warszawa 

2014.
•	 G. Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980.
•	 M. J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013.

Czas trwania warsztatów: 8 godzin i 45 minut 

Warsztaty składają się z trzech tematów: 
I. Zbrodnia 
II. Wina
III. Kara
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I. ZBRODNIA

1. Prawo, które chroni wartości

Materiały: losy z wartościami, kartki, długopisy

Pracując w zespołach losują określoną wartość i mają za zadanie wcielić się 
w rolę ustawodawcy, czyli stworzyć przepis (przepisy), które zagwarantują 
jej ochronę. Tworzone prawo ma chronić tę wartość w sytuacjach, gdy jest 
ona zagrożona albo naruszona. Zespoły robią to według schematu:
•	 zdefiniowanie, jak rozumieją daną wartość (co to jest życie, własność, 

itd.), czyli co konkretnie podlega ochronie,
•	 uzasadnienie prawa; sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego dana wartość wymaga ochrony,
•	 określenie środków ochrony (jakim konkretnie środkiem zagwarantują 

ochronę tej wartości w przypadku, gdy jest ona zagrożona albo 
naruszona cudzym działaniem),

•	 uzasadnienie, dlaczego wybrany sposób ochrony jest adekwatny 
i skuteczny.

Losowane wartości: 
•	 życie, 
•	 własność, 
•	 prywatność (zdjęcia, wizerunek, dobre imię, dane osobowe), 
•	 wolności myśli, przekonań i wyznania

Zadanie pozwala znaleźć nam punkt odniesienia – do jakich wartości, 
jakiego kanonu moralnego się odnosimy. Co według nas jest dopuszczalne, 
a co nie jest dopuszczalne. Jakie korzyści, jak również jakie koszty, niesie ze 
sobą ochrona wartości, na których nam zależy. 

Podsumujmy: Podczas tych warsztatów skupiamy się na odpowiedzialności 
karnej. Jednak nieodłącznie wiąże się ona z odpowiedzialnością osobistą, 
moralną i społeczną.

Odpowiedzialność karna to rodzaj odpowiedzialności ultima ratio 
(ostatecznego środka), a więc jest to odpowiedzialność ograniczona 
do sprawców i przypadków, w odniesieniu do których inne rodzaje 
odpowiedzialności byłyby nieadekwatne.

2. Przestępstwa i ich skutki 

Materiały: losy z rodzajami przestępstw, kartki, długopisy, załącznik 
nr 1 „Przestępstwa i ich skutki”

Uczestnicy dalej pracują w zespołach, których przedstawiciele losują 
rodzaj przestępstwa określonego prawem karnym (załącznik nr 1). Każdy 

30 minut

30 minut
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zespół ma za zadanie odczytać jakie wartości chroni dany przepis (jakie 
wartości narusza sprawca przestępstwa) oraz jakie są potencjalne skutki 
przestępstwa. Na koniec mają za zadanie określić karę (rodzaj i jej wymiar), 
którą według nich powinna zagrażać sprawcy.

Przestępstwa do wylosowania:
•	 prowadzenie po pijanemu,
•	 wyłudzenie kredytu,
•	 włamanie do mieszkania,
•	 udział w bójce ze skutkiem kalectwa/śmierci.

Następnie każdy zespół prezentuje swoje stanowisko. To zadanie pozwoli 
zobaczyć wagę przestępstw, ich skutki i konsekwencje. Pozwoli też odróżnić 
występek od zbrodni. 

Posumujmy: Prowadzący przedstawia uczestnikom definicję przestępstwa 
oraz tłumaczy zróżnicowanie, jeśli chodzi o jego wagę (społeczną 
szkodliwość, naruszone rodzaje norm oraz trwałość, dolegliwość 
i różnorodność skutków). 

„Przestępstwem jest czyn (działanie lub zaniechanie) człowieka, 
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub 
występek, zawiniony umyślnie lub nieumyślnie oraz społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”1.

Wagę i znaczenie przestępstw oraz wartości i dóbr chronionych 
odzwierciedlają struktura kodeksu karnego (kolejność rozdziałów) oraz 
różne rodzaje kar, w tym kara sięgająca po jedno z największych dóbr jakim 
jest wolność osobista sprawcy czynu. Prawo karne pełni funkcję stróża tych 
wartości. Dzięki niemu państwo reguluje i chroni to, co ludzie uznali za 
najważniejsze i czego sami nie są w stanie ochronić ani zagwarantować 
takiego stopnia ochrony, jak by chcieli. Pomaga nam w tym państwo poprzez 
stanowienie praw, zorganizowanie policji, zapewnienie niezależnych sądów 
i budowę więzień.

3. Co to jest zbrodnia?

Materiały: flipchart, marker 

W formie burzy mózgów uczestnicy odpowiadają na pytanie, co kojarzy 
mi się ze zbrodnią. Odpowiedzi zapisują na flipcharcie. Następnie wspólnie 
budujemy definicję pojęcia zbrodnia. Sprawdzamy czy nasza definicja 
1 L. Gardocki, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, 
w: Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin, Vol. LX, 2 Sectio 
G 2013, s. 30. Źródło: https://journals.umcs.pl/g/article/download/1197/969 
(01.09.2017).

5 minut



142 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

zawiera elementy z definicji „przestępstwa” jak i „zbrodni” w rozumieniu 
kodeksu karnego. 

Podsumujmy: Jak zbrodnię i występek definiuje ustawodawca?

„Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą” (art. 7 §2 
k.k.).

„Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 
stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia 
wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności 
przekraczającą miesiąc” (art. 7 §3 k.k.).

 

4. Z czego składa się zbrodnia?

Materiały: załącznik nr 2 „Co to jest zbrodnia?”, kartki, długopisy, 
flipchart, markery

Część pierwsza

W zespołach  czterosobowych pracujemy nad zrozumieniem, tego czym 
jest zbrodnia – jak ocenia ją prawo i ile o niej mówi. Posłużymy się metodą 
puzzli. Każdy zespół dostaje tekst o konkretnym „elemencie” zbrodni, 
który ma znaczenie dla jej zrozumienia i oceny. W ten sposób tworzą się 
grupy ekspertów od danego elementu zbrodni. Każdy zespół ekspercki ma 
opanować fragment wiedzy, aby przekazać go dalej uczestnikom z innych 
grup. 

Następnym etapem jest zrozumienie całości podzielonej na zespoły wiedzy 
– wszystkich elementów zbrodni. Aby to uzyskać, tworzymy nowe grupy. 
W każdej z nich ma znaleźć się po jednym z uczestników pierwotnych 
eksperckich zespołów. W ten sposób w nowo stworzonych grupach znajdzie 
się „ekspert” od każdego elementu zbrodni. Członkowie tych zespołów 
dzielą się swoją wiedzą. Inni mogą dopytywać o to, czego nie rozumieją. 
Mają korzystać z wiedzy eksperta tak, aby zrozumieć omawiany tekst.

Część druga

To zadanie można zakończyć dwojako.

•	 Eksperci powracają do swoich pierwotnych grup, dzielą się wiedzą 
zdobytą od innych i wspólnie opracowują definicję zbrodni na 
podstawie poznanych jej elementów (maksymalnie dwa zdania, 
własnymi słowami). Następnie każda grupa odczytuje wyniki swojej 
pracy. 

•	 Wszyscy na forum dyskutujemy o uzyskanej wiedzy i naszym 
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rozumieniu elementów z jakich składa się pojęcie zbrodni. Wspólnie 
łączymy zdobytą wiedzę w krótką definicję (maksymalnie dwa zdania, 
własnymi słowami).

Elementy zbrodni, nad którymi pracują grupy to: 
1. czyn człowieka,
2. zamiar – szczególna jego postać, czyli umyślność,
3. stopień szkodliwości społecznej – w przypadku zbrodni – najwyższy,
4. zagrożenie wysoką/surową karą, 
5. wina i stopień zawinienia.

Podsumujmy: Prowadzący wypisuje na flipcharcie słowa–klucze 
z końcowych wypowiedzi, czyli esencję tego, co uczestnicy zrozumieli 
z tekstów. Dobrze, aby był on przygotowany do wytłumaczenia wiedzy 
na przykładach, gdyż działanie prawa najlepiej widać w praktyce. 
Pomocne mogą być także wyjaśnienia sądów zawarte w orzeczeniach 
ogólnodostępnych2.

5. Jak człowiek staje się sprawcą zbrodni? Czym się kieruje?

Materiały: załącznik nr 3 „Jak człowiek staje się sprawcą zbrodni?”, 
kartki, długopisy 

Uczestnicy pracują w tych samych grupach co w poprzednim zadaniu. 
Każda z nich dostaje literacki opis historii zabójstwa (załącznik nr 3). 
Zadaniem uczestników jest przedyskutowanie i zapisanie odpowiedzi na 
pytania:
•	 Co skłoniło zabójcę do dokonania czynu?
•	 Jakie emocje towarzyszyły sprawcy podczas dokonaniu czynu i po nim?
•	 Jaką korzyść odniósł lub jaką stratę poniósł bohater? 
•	 Czy dostrzegasz moment, w którym zabójca mógł postąpić inaczej, był 

w stanie zobaczyć alternatywę dla swojego działania? Jeśli tak, wskaż 
ów moment i alternatywę działania. 

•	 Czy był jakiś hamulec, który mógł powstrzymać bohatera przed 
zbrodnią? Jeśli tak, określ go.

Każdy zespół dostaje także pomocnicze pytania odnoszące się tylko do ich 
kazusu. Po zakończeniu pracy w zespołach, uczestnicy odczytują na głos 
historie, a następnie odpowiedzi na pytania. Wszyscy dyskutujemy na 
temat każdej z historii.

2 Zob. https://orzeczenia.ms.gov.pl/ (01.09.2017).
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Historia nr 1

Raskolnikow 

Były student prawa Rodion Romanowicz Raskolnikow postanawia 
zamordować starszą kobietę, lichwiarkę Alonę Iwanownę, 
i zagarnąć jej majątek. Młody człowiek jest przekonany 
o słuszności swego czynu. Raskolnikow boleśnie odczuwa biedę, 
jest rozdarty między własnymi aspiracjami i możliwościami 
duchowymi oraz intelektualnymi, a ograniczeniem wynikającym 
z jego dość niskiej pozycji społecznej i biedy. Obrazy ludzkiego 
niesprawiedliwego cierpienia, jakie codziennie dostrzega, sprawiają, 
że Raskolnikow podejmuje decyzję o zamordowaniu starej 
lichwiarki. Uważa, że zdobyte w ten sposób pieniądze umożliwią 
godne życie jemu i jego rodzinie, a w dalszej konsekwencji pomogą 
nieść pomoc potrzebującym. W zamiarze tym utwierdza go 
rozmowa podsłuchana w jadłodajni, podczas której oficer i student 
rozważają moralną słuszność zabójstwa, przywołując dla przykładu 
postać starej kobiety – której istnienie i życie nie przynosi żadnego 
zysku. 

Kierując się tymi emocjami, Raskolnikow udaje się do lichwiarki 
i morduje ją siekierą. Następnie rabuje złote zastawy i sakiewkę 
z pieniędzmi. Gdy wychodzi z mieszkania, zostaje zaskoczony 
przez jej dużo młodszą siostrę, Lizawietę. Zabija także ją – świadka 
pierwszego mordu – i ucieka. Zbrodnia zostaje natychmiast 
ujawniona przez postronnych mieszkańców kamienicy 
i Raskolnikow ma kłopoty z opuszczeniem miejsca zabójstwa. 
Jednakże w końcu to się mu udaje. 

Wstrząs przeżyty na skutek nieplanowanej śmierci niewinnej 
Lizawiety i gorączkowe czynności mające na celu ukrycie śladów 
pogłębiają nerwowość u Raskolnikowa i widoczną dla otoczenia 
niestabilność psychiczną. Raskolnikow chowa ukradzione 
pieniądze i kosztowności w ustronnym miejscu. Błąka się w stanie 
niepełnej świadomości po mieście. Na koniec – już w swojej 
studenckiej kwaterze – doznaje ataku choroby, która przez cztery 
dni unieruchamia go w gorączce. 

Pytania pomocnicze:
•	 Czy tok myślenia Raskolnikowa da się w jakiś sposób 

uargumentować i usprawiedliwić?
•	 Czy czuł on winę po dokonaniu zbrodni? Po czym to poznać? 
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Historia nr 2

Makbet

Makbet dochodzi do przekonania, że jest najlepszym z rycerzy króla 
Dunkana. Istotnie tak jest. Z każdej dowodzonej przez siebie akcji 
wychodzi zwycięsko – ku chwale króla. Jak każdy rycerz, Makbet 
marzy o właściwym sobie miejscu, zaszczytach i bogactwie. 

Po jednej ze zwycięskich bitew w drodze powrotnej spotyka trzy 
czarownice przepowiadające przyszłość. Według ich przepowiedni 
zostanie królem, zaś jego przyjaciel, rycerz Banko będzie „ojcem 
królów”. Makbet zaczyna myśleć o zamordowaniu króla, aby 
przyspieszyć spełnienie się przepowiedni. Namawia go do tego 
jego żona, Lady Makbet. Rycerz nie jest jednak w stanie podjąć 
ostatecznej decyzji: pragnie korony, ale nie chce zabić króla, któremu 
ślubował służbę i lojalność. Lady Makbet przekonuje go jednak 
do mordu i sama w nim współuczestniczy podając strażnikom 
środek nasenny. Wówczas Makbet zabija swego władcę. Obydwoje 
z początku zakładają, że za dokonanie zbrodni będą oskarżeni 
osobiści strażnicy króla. Na ich udział wskazują bowiem dowody 
i brak alibi. Jednak to nie jest pewne. Dlatego Makbet morduje 
także strażników, aby zatrzeć ślady zbrodni. Zdemaskowanie 
prawdziwego zabójcy jest utrudnione. 

Po dokonaniu zbrodni Makbet zostaje królem. Budzą się w nim 
jednak wyrzuty sumienia. Jest przerażony tym, co zrobił, a także 
ryzykiem wyjścia prawdy na jaw. Jego żona uważa, że jak tylko 
zmyją krew wodą, zapomną o popełnionym czynie. Mimo to 
Makbet obawia się, że zbrodnia zostanie wykryta. Na dworze 
królewskim rodzą się podejrzenia i Makbet zdaje sobie sprawę, 
że jego przyjaciel, Banko, jest jedynym świadkiem przepowiedni. 
Co więcej, przypomina sobie, że wiedźmy wywróżyły Bankowi 
zapoczątkowanie królewskiego rodu. Wspólnie z żoną zabija więc 
swego przyjaciela i towarzysza broni, a następnie prawie całą jego 
rodzinę. Po tym zbrodniach potomek zabitego króla Dunkana 
wykrywa zdradę Makbeta i zabiega o to, by odzyskać tron. 

Makbet wciąż odczuwa wyrzuty sumienia, nie może zaznać spokoju. 
Podobnie Lady Makbet, która w końcu popada w obłęd i popełnia 
samobójstwo. W końcu Makbet ginie w pojedynku z konkurentem 
do tronu.

Pytania pomocnicze:
•	 Czy Makbet jest waszym zdaniem człowiekiem o silnym 

charakterze?
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•	 Czy Waszym zdaniem brak obecności Lady Makbet zmieniłby 
decyzję Makbeta?

•	 Czy całe zło tkwiło w Makbecie, czy był on tylko słabą i podatną 
duszą na wpływy innych?

Historia nr 3

Balladyna

Balladyna i Alina to siostry, mieszkające wraz z matką w ubogiej 
chacie w lesie. Pewnego dnia do chaty sióstr przyjeżdża bogaty 
książę Kirkor i zakochuje się w obu kobietach. Nie jest w stanie 
wybrać jednej i zrezygnować z drugiej. W końcu ogłasza, że jego 
żoną zostanie ta z sióstr, która jako pierwsza przyniesie mu kosz 
pełen malin. Żeby zdobyć męża, dziewczęta współzawodniczą ze 
sobą. Gdy okazuje się, że Alina wygrywa, Balladyna w lesie zabija 
ją nożem. 

W domu Balladyna tłumaczy nieobecność Aliny tym, iż uciekła 
ona z kochankiem. Po zbrodni na jej twarzy pojawiło się jednak 
niezmywalne czerwone znamię. Po ślubie z księciem zakrywa je 
korona. Nie tylko krwawa plama na czole przypomina Balladynie 
o dokonanej zbrodni. Dręczą ją koszmary, być może wyrzuty 
sumienia. Jednak pierwsza zbrodnia pociągnęła za sobą kolejne. 
Balladyna truje potencjalnego wspólnika zbrodni, przyczynia się 
do śmierci męża, a następnie swojego kochanka i własnej matki. 
Motywem zabójstw prawdopodobnie jest potrzeba Balladyny, aby  
zabezpieczyć sobie to, że nie straci korony ani tronu. W końcu jest 
królową, coś znaczy, ma bogactwo i lęk poddanych, wydaje wyroki. 

Podczas jednego ze swoich posiedzeń, wydając wyrok, ogłasza, że 
karą za każde morderstwo – zabójstwo z premedytacją – powinna 
być kara śmierci. Zaraz potem ginie porażona piorunem.

Pytania pomocnicze:
•	 Balladynie karę wymierza sprawiedliwa natura? Jak moglibyście 

odnieść to do współczesnego społeczeństwa i przestępców? 
•	 Jak interpretujecie zakończenie tego dramatu? 
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II. WINA

6. Zrozumieć i poczuć 

Materiały: załącznik nr 4 „Zrozumieć i poczuć”, długopisy 

Uczestnicy dzielą się na 4 zespoły. Prowadzący przydziela im jedno 
polecenie (załącznik nr 4). Każdy zespół ma za zadanie dokończyć zdanie, 
dyskutując wspólnie i odwołując się do konkretnych przykładów. 
•	 Ja czuję się winny … (Kiedy? W jakich sytuacjach? Gdy zachowam się 

w jaki sposób? Jak tego doświadczam? Po czym poznaję, że czuję się 
winny? W czym się to wyraża?).

•	 On/ona jest winny/winna) … (Kiedy dochodzę do takiego stwierdzenia? 
Co – jakie zachowanie kogoś lub postawa – pozwala mi stwierdzić, że 
ten ktoś jest winny? Na jakiej podstawie decyduję/stwierdzam, że ktoś 
jest winny?).

•	 Ja nie czuję się winny … (Jak tego doświadczam? Po czym poznaję, że 
nie czuję się winny? W czym się to wyraża?).

•	 On/ona nie jest winny/winna … (Po czym – jakim zachowaniu, 
postawie, okolicznościach – stwierdzam, że nie można stwierdzić, że 
jest winny?).

W podsumowaniu każdy z zespołów przyporządkowuje odpowiedź, 
wklejając ją do tabeli na flipcharcie.

Poczucie winy, doświadczenie winy Stwierdzenie winy

Podsumujmy: Inaczej myślimy i mówimy o winie, gdy chodzi o jej 
odczuwanie – niezależnie od tego czy jest to przeczenie czy potwierdzenie 
– a inaczej, gdy stajemy przed zadaniem stwierdzenia winy. W pierwszym 
przypadku odwołujemy się do emocji, np. wstydu, sumienia i reguł 
moralności. W drugim przypadku badamy i wyrażamy winę bardziej 
formalnie – szukamy widocznych, uzewnętrznionych jej przejawów. One 
istnieją, choć trzeba być ostrożnym w ich stwierdzaniu. Tym właśnie 
zajmuje się prawo karne i proces. Ostrożnie nie znaczy niepewnie. Rozum 
podpowiadał nam jakie elementy w zachowaniu i postawie człowieka i jakie 
okoliczności jego działania brać pod uwagę przy stwierdzaniu winy. Są one 
wyrażone w utrwalonym orzecznictwie sędziów. Ich wiedza i uwzględnienie 
przez nich przeciętności (jak przeciętny Kowalski zachowałby się w danej 
sytuacji i powinien był się zachować) oraz doświadczenie w związku 
ze studiowaniem akt spraw karnych – przekonują. Sprawdźmy to, jak 
racjonalne jest to myślenie i jak jest pomocne aby stwierdzić winę.

 

25 minut
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7. Wina według prawa karnego

Część pierwsza

Prowadzący przypomina, że przestępstwem jest tylko czyn zawiniony. 
Jak stwierdza art. 1§3 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu 
zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w chwili czynu”. Bez 
winy nie ma więc przestępstwa. Inaczej mówiąc, nie jest przestępstwem 
taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczonemu w jednym 
z przepisów kodeksu karnego, ale został popełniony w sposób niezawiniony. 
Co to jednak znaczy „niezawiniony”?

W formie mini-wykładu prowadzący tłumaczy, że w trakcie swojego 
rozwoju prawo karne dostrzegało dwie teorie winy:
•	 psychologiczną, która utożsamia winę ze stroną podmiotową 

(umyślnością  lub nieumyślnością) przestępstwa. Wina jest określonym 
w ustawie stosunkiem psychicznym sprawcy do czynu zabronionego;

•	 normatywną, która za istotę winy uważa osobistą zarzucalność 
popełnionego czynu. 

Przeważyła normatywna teoria winy. U podstaw tej teorii legło 
sformułowanie J. Goldschmidta: „wina nie polega na tym, że sprawca chce 
tego, czego nie powinien był chcieć, lecz że nie powinien chcieć tego, co jest 
przedmiotem jego woli”3. Wina zachodzi wtedy, gdy sprawcy przestępstwa 
można postawić zarzut zachowania niezgodnego z prawem, gdy w sytuacji, 
gdy miał możliwość dania posłuchu normie prawnej, posłuchu takiego nie 
dał4. 

Aby móc sprawcy postawić zarzut zachowania niezgodnego z normą, 
muszą zostać spełnione następujące warunki:
•	 sprawca świadomie łamie prawo, inaczej mówiąc, rozpoznaje 

bezprawności czynu (art. 30 k.k.)5, a więc stopień jego rozwoju 
intelektualnego, moralnego, społecznego, emocjonalnego oraz stan 
psychofizyczny w czasie popełnienia czynu jest taki, że można mu 
przypisać winę,

•	 ukończył 17 lat w czasie czynu, jest więc odpowiednio dojrzały ze 

3 G. Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980, s. 139.
4 D. Świecki, Wina w prawie karnym materialnym i procesowym, w: Prokuratura 
i Prawo nr 11-12/2009, s. 5 in. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2015 r., SN 
13/15. Źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/sno%2013-15.
pdf (01.09.2017).
5 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 53; Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz, (red.) G. Rejman, Warszawa 1999, s. 169.

Materiały: załącznik nr 5 „Wina w prawie karnym”, załącznik nr 6 
„Wina – puzzle”
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względu na swój wiek (art. 10 k.k.),
•	 jest poczytalny, czyli rozpoznaje lub ma możliwość rozpoznawania 

znaczenia czynu (art. 31 k.k.), 
•	 znajduje się w normalnej sytuacji motywacyjnej, 
•	 w racjonalny sposób można od sprawcy wymagać zachowania 

zgodnego z prawem w konkretnej sytuacji6.

Podsumujmy: Wina w prawie karnym materialnym jest personalną 
(odnoszącą się do konkretnej osoby) zarzucalnością popełnionego czynu. 
Granice tej zarzucalności określa ustawa. Ustanawia ona przesłanki 
winy i wskazuje okoliczności ją wyłączające. Przypisanie winy wymaga 
spełnienia ustawowych przesłanek: osiągnięcie określonego wieku, 
świadomość bezprawności czynu, możliwość rozpoznania znaczenia czynu 
i pokierowania swoim postępowaniem. 

Na marginesie można dodać, że istnieją okoliczności wyłączające winę: 
niepoczytalność sprawcy (art. 31 k.k.), błąd, czyli usprawiedliwione 
urojenie okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę (art. 28-30 k.k.), 
działanie na rozkaz (art. 318 k.k.) oraz stan wyższej konieczności (art. 26 
§2 k.k.)7. 

Prowadzący (albo zaproszony przez niego ekspert-prawnik), powinien 
każdy z ww. elementów przedstawić za pomocą przykładu. Ćwiczenie 
można wzbogacić przytoczeniem przypadku, czy sprawcy czynu, któremu 
można pastwić zarzut. Np. Janek lat 20, zdrowy psychicznie, zamieszkały 
w małej wiosce, bez zawodu, żyjący z emerytury babki, sprawujący nad 
nią prawną opiekę, notorycznie kradnie z najbliższego przedsiębiorstwa 
drobne części metalowe do ciągnika, które sprzedaje na bazarze rolnikom 
za niższą cenę. Czy zdaniem uczestników można mu postawić zarzut,  że 
zachował się niezgodnie z określonymi normami? Dlaczego?

6 Przy ustalaniu stopnia winy należy uwzględnić nie tylko przesłanki zarzucalności 
(zdolność do zawinienia, możność rozpoznania bezprawności czynu, normalna 
sytuacja motywacyjna), lecz również treść stosunku sprawcy do popełnienia czynu 
zabronionego (forma zamiaru, motywy, którymi kierował się sprawca), a także 
sposób działania, świadomość co do naruszenia obowiązku ostrożności lub też 
stopnia niedbalstwa związanego z takim naruszeniem. Wszystko to bowiem są 
okoliczności, bez uwzględnienia których nie można ocenić winy sprawcy (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2015 r., sygn. akt II AKa 339/15).
7 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 53; Kodeks karny. Część ogólna. 
Komentarz, (red.) G. Rejman, Warszawa 1999, s. 169; G. Rejman, Wina w konstrukcji 
kodeksu karnego z 1997 r., w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor 
Katarzynie Sójce-Zielińskiej, (red.) G. Bałtruszajtys, Warszawa 1980, s. 261 i n.; T. 
Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006, s. 133 i n.
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Istotna dla tematu winy może być też wiedza o:
•	 przyznaniu się do winy. Przyznanie się do winy jest to oświadczenie 

sprawcy, w którym potwierdza, że zrealizował swoim zachowaniem 
ustawowe znamiona czynu zabronionego i że czuje się za to 
odpowiedzialny8. Przy przestępstwach umyślnych przyznanie się 
do winy oznacza potwierdzenie zamiaru popełnienia przestępstwa 
oraz jego postaci. Zamiar bezpośredni obejmuje przyznanie się do 
woli popełnienia przestępstwa w postaci „chcenia” spowodowania 
naruszenia lub wywołania stanu zagrożenia naruszenia dobra 
prawnego, zaś przy zamiarze ewentualnym do „godzenia się,” czyli 
do stanu obojętności w stosunku do zdarzenia przestępnego, które 
w wyniku określonego zachowania miało nastąpić,

•	 stopniu winy, a wymiarze kary. Limitująca funkcja winy przy 
wymiarze kary, wynikająca z art. 53 §1 k.k., wymaga ustalenia stopnia 
winy. Oznacza to, że przy uzasadnianiu wymiaru kary, nie wystarczy, że 
sąd określi stopień winy, lecz powinien wskazać i omówić okoliczności, 
które o takim stopniu zadecydowały. O stopniu winy będą decydować 
m.in. właściwości sprawcy (np. wiek, kondycja fizyczna), okoliczności 
rzutujące na proces motywacyjny w konkretnym przypadku (np. strach 
czy wzburzenie, zemsta czy pożądanie), jak również rodzaj i liczba 
naruszonych reguł ostrożności czy postać zamiaru9. „Konkretna wina 
sprawcy czynu zabronionego wyznaczana jest przez dwie zmienne: 
ocenę społecznej szkodliwości popełnionego czynu i wpływający na tę 
ocenę stopień zawinienia, który odpowiada subiektywnej możliwości 
wyboru przez sprawcę zachowania niestanowiącego naruszenia 
prawa”10,

•	 stopniu społecznej szkodliwości czynu. Składa się na niego rodzaj 
i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej 
szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, waga naruszonych 
przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywacja 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia 
(art. 115 §2 k.k.).

Część druga 

Uczestnicy dostają „puzzle”, czyli wypisane na tekturze w kształcie puzzli 
podstawowe elementy winy. 

Mają za zadanie wybrać spośród nich te, które – po wysłuchanym mini-
8 B. Zając, Przyznanie się oskarżonego do winy w procesie karnym, Kraków 1995, s. 
44-45.
9 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. 
Komentarz, Tom II, Gdańsk 2001, s. 94.
10 M. Szczepaniec, Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru 
kary, Prokuratura i Prawo nr 3/2014, s. 39.

15 minut
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wykładzie i wcześniejszych ćwiczeniach – ich zdaniem definiują „winę”, 
czyli jej istotę i zarzucalność (ale nie stopień). Chodzi o wybór niezbędnego 
minimum, by stwierdzić winę. Następnie każdy z zespołów prezentuje 
swoje puzzle – rozumienie „winy” i tłumaczy dobór jej elementów. 

Puzzle zawierają następujące elementy (pogrubione stanowią poprawną 
odpowiedź): świadomość tego co dobre i złe, świadomość naruszenia 
prawa, świadomość zniszczenia podstawowych wartości, świadomość 
obowiązku ostrożności lub stopnia niedbalstwa związanego z takim 
naruszeniem, emocje, sumienie i poczucie winy, motyw, którym kierował 
się sprawca, zamiar czynu, rozmiar krzywdy, natężenie złej woli, charakter 
i rodzaj czynu, kontrola swojego postępowania, wiek, wiedza o sobie 
i świecie, intencja, nienawiść do ludzi, styl życia, sumienie, doświadczenie 
życiowe, osobista moralność – przekonanie co dobre i złe, sposób działania 
podczas zbrodni, swoboda sprawcy w wyborze zachowania zgodnego 
z prawem, podstawa i sprawność decyzyjna, możliwość faktycznego 
sterowania swoim postępowaniem, indywidualna rola odegrana 
w organizacji przestępstwa.

8. Stwierdzić winę – to dylemat?

Materiały: załącznik nr 7 „Stróże braci swych”

W tym ćwiczeniu uczestnicy mogą pracować samodzielnie, w parach 
albo w podziale na dwa zespoły. Każdy zespół/uczestnik ma za zadanie 
zapoznać się z krótką historią braci (załącznik nr 7 „Stróże braci swych”)11, 
a następnie odpowiedzieć na pytania:
•	 Czy postawisz zarzut któremuś z braci, odwołując się do norm lub reguł 

społecznych, moralnych, „braterskich”, lojalnościowych, „niepisanego 
kodeksu fair play”? Jak sformułujesz ten zarzut? (pytanie pomocnicze: 
Jakie „prawo” brat naruszył? Dlaczego tak myślisz?)

•	 Jeśli uznałeś, że któryś z braci jest winny, to wobec kogo zawinił i na 
czym polega jego wina?

•	 Jak myślisz, wobec kogo każdy z tych braci jest odpowiedzialny i z czego 
to wynika? 

11 M. J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa, 2013, s. 319-
323.

30 minut
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Historia nr 1

Stróże braci swych I: Bracia Bulger

William “Bili” i James „Whitey” Bulger. Bili i „Whitey” dorastali 
razem w rodzinie, w której było dziewięcioro dzieci, na osiedlu 
w południowej części Bostonu. Bili był pilnym uczniem, interesował 
się filozofią antyczną i ukończył prawo w Boston College. Jego 
starszy brat „Whitey” rzucił szkołę przed maturą i spędzał całe dnie 
na ulicy, dopuszczając się kradzieży i innych przestępstw.

Każdy z nich wspinał się po szczeblach kariery w wybranej 
dziedzinie. William Bulger wszedł do świata polityki, przez blisko 
20 lat był przewodniczącym senatu stanu Massachusetts, a później 
przez siedem lat zajmował stanowisko rektora Uniwersytetu 
Massachusetts. „Whitey” odsiedział wyrok w więzieniu federalnym 
za napad na bank, a później został przywódcą bezwzględnego 
gangu Winter Hill, zorganizowanej grupy przestępczej, której 
domeną były wymuszenia, handel narkotykami i różnego 
rodzaju działalność przestępcza na terenie Bostonu. Oskarżony 
o morderstwo dziewiętnastu osób „Whitey” ukrywał się od 
1995 r., żeby uniknąć aresztowania12. Przez szesnaście lat był na 
wolności, podczas gdy jego nazwisko figurowało na liście dziesięciu 
najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. 

W tym okresie William Bulger kilka razy rozmawiał ze swoim 
zbiegłym bratem przez telefon, ale przed śledczymi twierdził, że nie 
zna jego miejsca pobytu i odmówił im pomocy w jego odnalezieniu. 
Kiedy William zeznawał przed wielką ławą przysięgłych w 2001 r., 
prokurator federalny bez powodzenia usiłował wydobyć z niego 
informacje o bracie:

- Postawmy sprawę jasno, czuje pan większą lojalność wobec brata 
niż wobec mieszkańców stanu Massachusetts?

- Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób – odpowiedział Bill Bulger. 
– Ale rzeczywiście, czuję się lojalny wobec mojego brata i zależy 
mi na nim (...). Mam nadzieję, że nigdy nikomu nie pomogę go 
skrzywdzić (...). Nie mam obowiązku pomóc w jego ujęciu. Klienci 
tawern w południowym Bostonie wyrażali podziw dla lojalności 
Bulgera. „Nie mam mu za złe, że nie donosi na brata”, powiedział 
jeden z mieszkańców miasta reporterowi Boston Globe. „Brat to 
brat. Mamy kablować na rodzinę?”. 

12 „Whitey” Bulger został w wieku 81 lat aresztowany w czerwcu 2011 r. W 2013 r. 
za popełnione przez niego zbrodnie, w tym udział w 11 morderstwach, skazano go 
na podwójne dożywocie - przyp. Kurhaus Publishing.
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Redakcje i dziennikarze byli bardziej krytyczni wobec tej postawy. 
„Zamiast zrobić to, co należy, on przestrzega prawa ulicy”, napisał 
jeden z felietonistów. Pod presją opinii publicznej, oburzonej jego 
odmową pomocy w poszukiwaniach brata, Wiliam Bulger ustąpił 
ze stanowiska rektora Uniwersytetu Massachusetts w 2003 r., mimo 
że nie został oskarżony o utrudnianie śledztwa.

W większości sytuacji słuszną decyzją byłoby pomóc policji w ujęciu 
podejrzanego o morderstwa. Czy lojalność wobec rodziny może 
być ważniejsza od tego obowiązku? William Bulger najwyraźniej 
uznał, że tak.

Historia nr 2

Stróże braci swych II: Unabomber

Przez ponad siedemnaście lat władze próbowały znaleźć rodzimego 
terrorystę, odpowiedzialnego za wysłanie serii bomb, które zabiły 
trzy osoby, a raniły kolejne dwa¬dzieścia trzy. Celami ataków 
byli między innymi naukowcy i pracownicy uczelni, dlatego ów 
nieuchwytny twórca bomb zasłynął jako Unabomber. Żeby wyjaśnić 
przyczyny swoich działań, Unabomber opublikował w Internecie 
anty-technologiczny manifest o długości 35 tysięcy słów i obiecał 
przestać wysyłać bomby, jeśli wydrukują go dzienniki New York 
Times i The Washington Post, które spełniły to żądanie. Manifest 
przeczytał David Kaczynski, 46-letni pracownik społeczny ze 
stanu Nowy Jork. Tekst wydał mu się dziwnie znajomy. Zawierał 
sformułowania i opinie, które przypominały mu słowa jego starszego 
brata, Teda, 54.latka, matematyka po studiach na Harvardzie, 
który wiódł teraz żywot samotnika. Ted gardził nowoczesnym 
społeczeństwem industrialnym i żył w górskiej chacie w Montanie. 
David nie widział się z nim od dziesięciu lat.

W 1996 r. po długim, bolesnym namyśle David powiadomił FBI, 
że podejrzewa, iż to jego brat jest Unabomberem. Agenci federalni 
odnaleźli chatę Teda Kaczynskiego i aresztowali go. Prokuratura 
wnioskowała o karę śmierci, chociaż wcześniej Davidowi da¬wano 
do zrozumienia, że tego nie zrobi. Myśl, że przyczyni się do śmierci 
brata, była dla Davida nie do zniesienia. Ostatecznie prokuratorzy 
pozwolili Tedowi Kaczynskiemu przyznać się do winy w zamian 
za wyrok dożywotniego więzienia bez prawa do zwolnienia 
warunkowego13.

13 D. Johnston, Judge Sentences Confessed Bomber to Four Life Terms, New York 
Times, 5 May 1998. Źródło: http://www.nytimes.com/1998/05/05/us/judge-
sentences-confessed-bomber-to-four-life-terms.html?mcubz=3 (01.09.2017)
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Ted Kaczynski ignorował brata w sądzie, a w rękopisie książki, 
którą napisał w więzieniu, nazwał go drugim Judaszem Iskariotą. 
David Kaczynski próbował zbudować swoje życie na nowo po tym 
wydarzeniu, które zmieniło je na zawsze. Dzięki doświadczeniom 
z procesu, kiedy starał się ustrzec brata przed karą śmierci, został 
rzecznikiem grupy na rzecz jej zniesienia. 

„Bracia mają chronić siebie nawzajem”, powiedział na jednym 
ze spotkań, opisując swój dylemat. „A tymczasem ja być może 
posyłałem brata na śmierć”. Przyjął milion dolarów nagrody od 
Departamentu Sprawiedliwości za po¬moc w ujęciu Unabombera, 
ale większość tej sumy oddał rodzinom zabitych i zranionych 
przez brata. Przeprosił też w imieniu swojej rodziny za czyny Teda. 
Powiedział: „(…) Nie mógłbym żyć z myślą, że kolejna osoba ginie, 
a ja mogłem temu zapobiec”. 

Miało dla niego znaczenie to, że brat-przestępca pozostając na 
wolności wciąż stanowi zagrożenie dla innych ludzi.

9. Stopień winy, a wymiar kary

Materiały: załącznik nr 8 „Stopień winy, a wymiar kary” i załącznik 
nr 9 „Stopień winy. Kazusy” 

To zadanie służy utrwaleniu wiedzy i sprawdzeniu czy uczestnicy 
zrozumieli wiadomości z poprzednich ćwiczeń dotyczące pojęcia winy. 
Uczestnicy pracują w zespołach. Dostają od prowadzącego definicję winy 
i wskaźniki oceny jej stopnia oraz kazus (załącznik nr 8 i załącznik nr 9). 
Mają za zadanie:
•	 zakwalifikować czyn sprawcy (czy jest to zabójstwo, pobicie, rozbój, 

itd.),
•	 określić i uzasadnić postać zamiaru (czy jest to zamiar umyślny, 

nieumyślny, premedytowany nagły),
•	 określić stopień winy, który zależy od kilku czynników – wskazać 

jakich,
•	 określić na czym polega szkodliwość społeczna czynu,
•	 określić i uzasadnić wymiar kary, wymieniając okoliczności łagodzące 

i obciążające (jeśli są takowe). 

Kazusy do zadania (załącznik nr 9):

45 minut



155Scenariusz 11

Przypadek 1: Poza kontrolą?

Bracia bliźniacy Marcin i Tomasz wychowali się w jednym 
z familioków w Katowicach. W domu nigdy się „nie przelewało”, 
ale rodzina jakoś dawała radę do czasu kiedy ojciec stracił pracę 
w kopalni. Bracia skończyli 18 lat i postanowili, że wyjadą 
z rodzinnego miasta w celu poszukiwania lepszego życia. Potrzebne 
im były jednak pieniądze „na start”.

Piętro wyżej mieszkał samotny starszy sąsiad, pan Józef. Rodzice 
bliźniaków pomagali mu od czasu do czasu w pracach domowych. 
On zaś pożyczał im pieniądze, gdy w domu bliźniaków ich 
brakowało. Bracia wiedzieli więc, że sąsiad ma pieniądze i trzyma 
je w domu. Postanowili go okraść. Zabrali ze sobą kij bejsbolowy, 
by ogłuszyć staruszka.

Tomasz zapukał do drzwi i gdy sąsiad je otworzył uderzył go kijem. 
Pan Józef osunął się na podłogę, ale nadal był przytomny. Marcin, 
który przeszukiwał mieszkanie, krzyknął, że znalazł pieniądze więc 
mogą uciekać. Tomasz odpowiedział, że muszą zabić sąsiada, bo ich 
rozpozna i wpakuje do więzienia. Gdy to powiedział, zaczął uderzać 
go kijem po tułowiu, głowie i nogach. Marcin stał obok i prosił, by 
Tomasz przestał, ale nie próbował odebrać mu kija bejsbolowego.

Po dwóch minutach, jak tylko Tomasz skończył bić, obaj bracia 
uciekli. Zaalarmowani przez sąsiadkę policjanci i lekarze pogotowia, 
pojawili się kilka godzin po zdarzeniu. Lekarz podczas sekcji 
stwierdził, że p. Józef zmarł w wyniku odniesionych ran tłuczonych 
głowy 2-3 godziny po zdarzeniu.

* Familok (niem. Familien-Block „rodzinny blok”) – budynek 
wielorodzinny przeznaczony dla pracowników przemysłu ciężkiego 
i ich rodzin, przede wszystkim górników, hutników oraz średniego 
personelu urzędniczego. Familoki wchodziły w skład osiedli 
robotniczych i w klasycznej postaci były budowane na przełomie 
XIX i XX wieku w miastach, gdzie powstawały odpowiednio duże 
zakłady przemysłowe

Przypadek 2: Lincz dwudziestego wieku?

Trzej bracia Józef, Paweł i Zenon Lutowscy mieszkają w jednym 
domu na wsi. Zenon ma żonę i dwójkę dzieci. Dwóch pozostałych 
są kawalerami. Utrzymują się z gospodarstwa i dorywczej pracy 
remontowej i murarskiej. Do pobliskiej miejscowości po kolejnym 
pobycie w zakładzie karnym wraca Roman. Wszyscy w okolicy 
znają go z pijaństwa i awanturniczego stylu życia. Bracia Lutowscy 
znali go, lecz nie mieli z nim bezpośrednich konfliktów. Roman 



156 Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

mieszkał z konkubiną. Żył na jej koszt, zastraszał ją, a czasem 
znęcał się nad nią fizycznie. Sąsiedzi wiedzieli o tym, gdyż także 
wobec nich wszczynał awantury i siał postrach. Po jednej z awantur 
konkubina trafiła do szpitala. Jej córka Anna zabrała ją do swojego 
mieszkania w obawie przed kolejnym pobiciem przez Romana. Ten 
nie mógł jednak znieść, że konkubina (i jej pieniądze z renty) nie 
chce do niego wrócić. Obwiniał za to jej córkę Annę, której groził 
śmiercią, a nawet uderzył butelką w głowę. Gniew Romana dosiągł 
także Lutowskich, którzy stanęli w obronie Anny. Na posesji braci 
doszło do bójki, w której Roman zranił nożem jednego z braci, po 
czym uciekł krzycząc, że wróci i zabije wszystkich domowników. 
Lutowscy zawiadomili policję o zdarzeniu, ale ta po kilku godzinach 
zaniechała poszukiwań. Nie podjęła żadnych prewencyjnych 
działań.

Wieczorem bracia zobaczyli jak uzbrojony w nóż Roman zbliżył 
się do ich domu. Chwycili co mieli pod ręką – łopatę, brzeszczot, 
trzonek od siekiery – i tak uzbrojeni ruszyli na niego. Roman 
próbował uciec, ale został otoczony przez braci i dwóch innych 
mieszkańców wioski uzbrojonych w deski. Po krótkiej szarpaninie 
wszyscy powalili Romana na ziemię i okładali go po całym ciele. 
Nagle Zenon – jeden z braci – przerwał bicie i krzyknął, że wystarczy 
już i trzeba przestać. Jednak najmłodszy brat, Paweł nie odstąpił 
i trzy razy uderzył Romana szpadlem w okolice głowy. Roman 
jęknął i ucichł. Wszyscy napastnicy wrócili do swoich domów. 
Nie wezwali pogotowia ani nie zadzwonili po policję. Nazajutrz 
martwego Romana znalazł weterynarz jadący do pracy. Roman 
nie żył. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł na skutek odniesionych 
obrażeń – miał zmiażdżone płuca i prawą część głowy.

Przypadek 3: Ofiara z dynamitem

Janina, z zawodu laborantka, wyszła za mąż za Zbigniewa, 
wojskowego. Była nim „zauroczona”, imponował jej kulturą, 
inteligencją, obdarzał ją miłością, wsparciem. Ich narzeczeństwo 
było bardzo udanym czasem. Problemy w małżeństwie pojawiły 
się po sześciu latach od ślubu, przed urodzeniem drugiego dziecka: 
mąż przestał okazywać żonie uczucia, nie zajmował się dziećmi, 
wzbudzał strach, zaczął kontrolować wydatki rodzinne i wydzielał 
„kasę” na potrzeby rodziny. Z upływem czasu zaczął wszczynać 
awantury i był agresywny wobec Janiny. Zmusił ją do usunięcia 
ciąży trzeciego dziecka, gdyż w rodzinie „nie przelewało się” i – jego 
zdaniem – nie stać ich było na kolejne dziecko. Tylko on pracował 
zawodowo i był źródłem utrzymania 4-osobowej rodziny.
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Janina próbowała rozmawiać o separacji, a następnie rozwodzie, 
gdyż nie akceptowała swoistej oschłości i „tyranii” męża. Jednak 
Zbigniew ze względu na dobrą opinię, którą miał w społeczności, 
nie chciał dać jej rozwodu. Za to coraz bardziej izolował ją od tej 
społeczności zabraniając jej spotkań albo kontrolując jej wyjścia 
z domu.

Mimo to, po pewnym czasie Janina zaczęła utrzymywać intymne 
kontakty z innymi mężczyznami: najpierw z innym celnikiem 
z komisariatu męża, a potem z Tomaszem – kolegą z dawnej swojej 
pracy. To właśnie z nim – ze wzajemnością – wiązała plany na 
przyszłość. Tomasz stał się dla niej wsparciem i towarzyszem życia 
– tego dobrego i złego. Po dwóch latach zażyłej znajomości Tomasz 
zasugerował Janinie rozwiązanie „problemu oschłego i agresywnego 
męża” – jak to określił – oraz ich wspólnej przyszłości. Zasugerował 
kochance otrucie albo zastrzelenie męża. W końcu jednak zdobył 
materiały wybuchowe za cenę 20.000 zł, za które mieli zapłacić za 
pieniądze uzyskane z ubezpieczenia przysługujące w przypadku 
śmierci wojskowego. 

Janina poinformowała Tomasza o czasie i miejscu służby męża 
w dniu planowanego zabójstwa. Wspomniała także, że owego dnia 
będzie on z drugim żołnierzem, na co Tomasz odpowiedział: „jeden 
czy dwóch, to bez różnicy”.

Wspólnie zainstalowali ładunek wybuchowy pod podwoziem 
służbowego wozu Zbigniewa. Następnie Tomasz obserwował przez 
lornetkę przejazd samochodu i zdetonował ładunek.

W wyniku rozległych uszkodzeń ciała Zbigniew, mąż Janiny, przez 
trzy dni umierał w szpitalu. Dziwnym zbiegiem okoliczności drugi 
funkcjonariusz nie doznał żadnych obrażeń. Sprawcy zamachu – 
Janina i Tomasz – szybko zostali wykryci i postawieni przed sądem. 

Przypadek 4: Zabawa nie dla każdego

Karol i Jan, dwaj przyjaciele z ostatniej klasy technikum kolejarskiego, 
postanowili, że wezmą udział w nielegalnych nocnych wyścigach 
samochodowych, które miały się odbyć na płycie starego lotniska 
w miejscowości W. Nigdy wcześniej w nich nie uczestniczyli, ale ich 
pasją była szybkość – ta kontrolowana i zarządzana w pociągach, 
tramwajach, „zwykłych” samochodach użytkujących drogi, i ta 
niekontrolowana – mierzona odwagą i brawurą, a nie przepisami. 

Gdy Karol przyjechał na stare lotnisko, Jan już tam był i proponował 
innym chłopakom, aby wyścig przenieść na ulice miasta. Przecież 
ruch jest żaden i sporadyczny, nie ma przechodniów i wybiorą trasę 
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mało uczęszczaną. Zgodziło się dwóch. Karol przez dłuższy czas nie 
chciał się zgodzić, ale w końcu uległ namowom kolegi.

Już od początku wyścigu na czele pozostawali Jan i Karol. Żaden 
z nich nie zwolnił przed najtrudniejszym i finalnym momentem 
na trasie wyścigu – ostrym zakrętem jednej z ulic miasta. Obaj 
chcieli wygrać. Karol pierwszy minął „linię mety” i chciał pokazać 
Jankowi gest zwycięstwa. W tym momencie stracił panowanie 
nad kierownicą i uderzył w przystanek, na którym stał starszy 
mężczyzna (jak wykazała sekcja zwłok, był pijany) i dwie studentki 
wracające z koncertu. Trójka osób stojących na przystanku zginęła 
na miejscu.

Podsumujmy: Sąd ocenia winę sprawcy w chwili czynu. Przy wymiarze 
kary bierze pod uwagę różne okoliczności, które mogą złagodzić 
odpowiedzialność karną sprawcy albo obciążyć sprawcę. Jednak sąd nie 
oddziela człowieka od jego decyzji i czynu, gdyż np. mimo „trudnego 
dzieciństwa” i „biedy”, mimo uzasadnionego wzburzenia i poczucia 
krzywdy, zawsze jest przestrzeń na wolną i racjonalną decyzję. Takich 
decyzji oczekujemy od każdego człowieka. 

Jakkolwiek trudno jest oddzielić czyn od sprawcy, autora od jego działań, 
sąd nie wini sprawcy za „całe zło” i to jakim się stał – w jakiejś części inni 
go takim uczynili, na co nie miał wpływu. Chodzi o to, aby nie mylić 
osobowości z czynem. Ten aspekt sąd może uwzględnić, gdy wymierza karę 
– mniej lub bardziej surową. 

III. KARA

10. Te wszystkie dlatego … Kara, jej uzasadnienie i wymiar 

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy 

Uczestnicy dzielą się na 3 zespoły i każdy z nich pracuje nad odpowiedziami 
na poniższe pytania:
1. Czy można żyć bez kar? Czy społeczeństwo – czy mała grupa społeczna, 

jak klub piłkarski, pokojowe plemię Czejenów, rodzina – może się obyć 
bez kary?

2. Dlaczego tak/nie?
3. Czym byś się kierował wymierzając karę? 
4. Czemu ma służyć kara? Jakie cele ma do spełnienia kara?

Następnie wspólnie na forum omawiamy odpowiedzi. 

Podsumujmy: Prowadzący wyprowadza wniosek, że dyrektywy wymiaru 
kary odpowiadają na pytanie o wymiar kary – dlaczego jest taki a nie inny. 

30 minut
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Wyjaśnia, jak prawo odpowiada na dwa pytania:
•	 Dlaczego taka, a nie inna co do rodzaju i wymiaru kara? Czym kieruje 

się sąd, wymierzając karę długoletnią? 
•	 Jaką funkcję ma spełnić kara, orzeczona w określonym przez sąd 

wymiarze?

Jest to przejście do kolejnego ćwiczenia na temat funkcji i celów kary 
pozbawienia wolności. 

Kara stanowi reakcję na popełnione przestępstwo. To dość naturalna 
konsekwencja, a więc bez potrzeby dodatkowych uzasadnień. Kara – nawet 
ta najbardziej dolegliwa czy długotrwała – to odpowiedź na wyrządzone 
zło. „Istota karania sprowadza się do zadawania sprawcy przestępstwa 
celowej dolegliwości. Wymiar kary dokonywany jest w oparciu o kodeksowe 
wskazówki, które określane są mianem zasad i dyrektyw sądowego wymiaru 
kary”14. To one definiują i wyrażają cele kary.

Do dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 §1 k.k.), należą:
•	 dyrektywa współmierności kary do stopnia winy15,
•	 dyrektywa współmierności kary do społecznej szkodliwości czynu,
•	 dyrektywa prewencji indywidualnej,
•	 dyrektywa prewencji ogólnej (pozytywnej) w postaci kształtowania 

świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności „kształtowanie 
właściwych postaw wobec chronionych normami prawa karnego 
wartości”16.

Inaczej mówiąc, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach 
przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała 
stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu 
oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma 
osiągnąć w stosunku do skazanego. Musi się przy tym kierować zasadą 
indywidualizacji kary i humanitaryzmu. 
14 M. Szczepaniec, Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru 
kary, w: Prokuratura i Prawo nr 3/2014, s. 32.
15 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. 
Komentarz, Tom II, Gdańsk 2001, s. 94: „O stopniu winy będą decydować m.in. 
właściwości sprawcy (np. wiek), okoliczności rzutujące na proces motywacyjny 
w konkretnym przypadku (np. strach czy wzburzenie), jak również rodzaj i liczba 
naruszonych reguł ostrożności czy postać zamiaru”. M. Szczepaniec, Wybór 
optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 
nr 3/2014, s. 39: „Konkretna wina sprawcy czynu zabronionego wyznaczana 
jest przez dwie zmienne: ocenę społecznej szkodliwości popełnionego czynu 
i wpływający na tę ocenę stopień zawinienia, który odpowiada subiektywnej 
możliwości wyboru przez sprawcę zachowania niestanowiącego naruszenia prawa”.
16 A. Zoll, Wymiar kary w aspekcie praw jednostki karanej, w: Palestra 1986, nr 5–6, 
s. 43.
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W związku z wartościami, które prawo karne chroni i powyższymi 
dyrektywami, kara ma do spełnienia trzy cele:
•	 cel sprawiedliwościowy (zaspokojenie społecznego poczucia 

sprawiedliwości)17,
•	 cel prewencyjny (zapobieganie przestępczości wyrażające się prewencją 

ogólną i indywidualną)18,
•	 cel kompensacyjny (naprawienie szkody powstałej na skutek 

przestępstwa lub zadośćuczynienie w innej postaci).

Wybór optymalnej kary oznacza karę, która, po pierwsze, będzie stanowić 
adekwatną i wystarczającą dolegliwość zadawaną sprawcy z powodu 
naruszenia przez niego konkretnej normy prawnej; po drugie, będzie 
w stanie spełnić cele, jakie w związku z jej wymierzeniem chcemy osiągnąć.

11. Jaką funkcję pełni kara długoterminowa?

Materiały: waga apteczna lub sklepowa (waga na odważniki), 
odważniki, flipchart, markery

Część pierwsza

Prowadzący kładzie na szalce wagi odważnik symbolizujący ciężar kary 25 
lat i kary dożywotniego pozbawienia wolności. Szalka idzie w dół. Wszyscy 
widzimy ciężar kary. Czy ta kara jest adekwatna i sprawiedliwa? Kto jest 
w stanie zmierzyć ciężar zbrodni? Kto jest w stanie udźwignąć ciężar jej 
i wymierzonej za nią kary? Czym konkretnie uzasadnione jest skazanie na 
ćwierć wieku w więzieniu? Skąd to wynika? 

Prowadzący mówi, że wymiar kary wynika z pogwałcenia jednego albo 
wszystkich ważnych elementów rzeczywistości, jakimi są: (1) wartości 
jako takie (np. wartość życia, wartość własności), (2) społeczeństwo (jego 
zasady, dobra, potrzeby), (3) ofiara (jej strach i cierpienie w chwili czynu, 
brak zawinienia, brak przyszłości, krzywda najbliższych). Na wymiar kary 
wpływa także (4) sposób postępowania sprawcy i stopień jego winy, czyli 
zewnętrzne przejawy tego, jak groźnym jest on człowiekiem. 

Zadaniem uczestników jest „ważenie kary”, czemu służy eksponat wagi 
17 M. Szczepaniec, op. cit., s. 39: Chodzi o „okazanie społecznej dezaprobaty wobec 
czynu i wskazanie w ten sposób społeczeństwu granic akceptowanego zachowania”.
18 Wymierzona kara ma oddziaływać na skazanego, mając na względzie cele 
zapobiegawcze i wychowawcze. Podstawowym kryterium orzeczenia kary jest 
osobowość skazanego. M. Szczepaniec, op. cit., s. 39: „Cel zapobiegawczy zostaje 
osiągnięty, jeśli ukarany sprawca w przyszłości nie popełni już przestępstwa, 
natomiast cel wychowawczy odnosi się do zmiany osobowości sprawcy, jego 
postawy, w szczególności do wykształcenia u niego poszanowania dla norm 
prawnych”.

30 minut

15 minut
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(sklepowej lub aptecznej). Każdy ma okazję zabrać głos i na przeciwległej 
do już obciążonej wymiarem kary szali wagi położyć odważnik. Kładąc 
odważnik, uczestnik ma za zadanie odnieść się do jednej albo wszystkich 
czterech uzasadnień kary – wymienionych elementów rzeczywistości, 
w które sprawca uderza dokonując zbrodni, czyli: wartości, społeczeństwa 
i ofiary oraz stopnia zagrożenia z jego strony. Każdy chętny uczestnik 
podchodzi, bierze odważnik i mówi co konkretnie według niego decyduje 
o wymiarze (ciężarze) kary.

Prowadzący zapisuje każdą z wypowiedzi w tabeli narysowanej na 
flipcharcie. 

Przykład:

Uzasadnienie …
odnoszące się do 

wartości
odnoszące się do 

społeczeństwa/ofiary
odnoszące się do 

sprawcy
zabójstwo naruszyło 

prawo do życia
zabójstwo uderzyło 

w poczucie 
bezpieczeństwa – 

ludzie przestali czuć 
się bezpiecznie

zabójstwo 
z premedytacją 

świadczy 
o demoralizacji 

sprawcy

Podsumowując: 
•	 Kara, choćby najsurowsza, nie jest odwetem czy zemstą ani „czystą” 

odpłatą, gdyż służy celom związanym z wartościami, społeczeństwem 
i zadośćuczynieniem ofiarze (ofiarom) zbrodni.

•	 Kara ma dać coś pozytywnego społeczeństwu/ofierze/sprawcy.
•	 Największym wyzwaniem jest czas – długość kary to czas dany 

i potrzebny sprawcy oraz tym, którzy uczestniczą w jej wykonaniu, aby 
zrozumieć, co było i jest „nie tak”, aby poukładać sobie życie; to „szansa”. 
Czas pozwala poznać poprawczą i naprawczą treść kary (więzienie 
normalizuje, porządkuje, dyscyplinuje, uczy nawyków i przydatnych 
społecznie umiejętności, z których nauki sprawca nie jest zwolniony). 
Czas jest jednym z „członków jury”, który ocenia to, co skazanemu 
udało się zrobić i osiągnąć.

•	 Tak pojmowana długoterminowa kara – jako czas dany na konkretną 
pracę nad sobą, konkretne zadania, konkretne osiągnięcia – wyklucza 
odwet.

Jesteśmy w stanie przypisać długoletniej karze funkcje i skutki odnoszące 
się do wartości i ludzkich potrzeb społeczeństwa, ofiary i samego sprawcy. 

„Te wszystkie «dlaczego», które wytłumaczył sąd w uzasadnieniu wymiaru 
kary, pytania o sens dalszego życia, Twojej poprawy i rehabilitacji 
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w oczach własnych i społeczeństwa powinny być przydatne w Twoim 
dalszym postępowaniu mimo i z powodu kary, która nie ma końca. Sąd 
w uzasadnieniu kdpw dał także wyraz emocjom i wartościom. Patrzył 
z perspektywy bezbronnych i niezawinionych ofiar. To jak zdefiniował 
Ciebie i Twoje postępowanie do momentu popełnienia zbrodni nie jest 
definicją ostateczną. Możesz ją zmienić. I na tym polega człowieczeństwo 
tej kary, która nie przekreśla szans pozytywnych zmian, zadośćuczynienia 
krzywdzie i poukładania sobie życia”19.

Część druga

Uczestnicy mają za zadanie zrównoważyć szale wagi, czyli odpowiedzieć 
na pytanie co – jakie działania sprawcy i ich efekty, jakie formy 
zadośćuczynienia, które on podejmie wobec pokrzywdzonych lub 
społeczeństwa, w szczególności grup społecznie pokrzywdzonych, słabszych, 
upośledzonych – równoważyłyby ciężar kary. Ofiara zapłaciła życiem, jej 
najbliżsi i społeczeństwo różnymi dobrami, prawami i wolnościami. On 
płaci swoją wolnością osobistą. Czy może zapłacić czymś więcej? Czy może 
dać coś więcej od siebie?

Równowagi przywrócić się nie da – odebrane życie to fakt nieodwracalny. 
Ale można zadośćuczynić i zmniejszać dysproporcję między wyrządzonym 
złem a sprawianym dobrem.

Skutki zbrodni i kary są jakie są. Po stronach sprawcy i ofiary oraz wszystkich, 
którzy od nich zależą. Zabójstwo, gwałt i innego rodzaju przemoc, w tym 
przemoc państwa wyrażająca się w pozbawieniu wolności, dewastuje 
i degraduje życie wielu ludzi, uderza w system naszych przekonań i wartości, 
narusza pewien ład, a to, co było przewidywalne czyni nieprzewidywalnym 
i bezwartościowym. Topnieje nasze zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Jednym czynem sprawca niszczy mały, poukładany świat przypadkowych 
ludzi i „jego” ludzi (czyli jego najbliższych). Czy istnieje na to jakieś 
lekarstwo? Jakieś „narzędzie”, które przywróci stan sprzed czynu albo 
wyprodukuje równie wielką ilość szczęścia, szans i możliwości, jakie wiążą 
się z samym faktem, że ktoś żyje i przeżywa życie na swój wyjątkowy 
sposób? Co sprawca zbrodni może dać od siebie, aby obydwie szale wagi 
zrównoważyły się? Jak przyjmuje dany mu czas – ćwierć wieku?

Podobnie jak w ćwiczeniu wyżej, uczestnicy mają za zadanie oddać swój 
głos i odpowiedzieć na pytanie: Co prócz – 25 lat swojego życia – sprawca 
zbrodni może dać społeczeństwu i pokrzywdzonym? Jak może uczestniczyć 
w ratowaniu bądź wzmacnianiu wartości, które swoim czynem naruszył 

19 M. Markowska, M.  Niełaczna, Skazani na dożywotnie więzienie. Niezbędnik 
informacyjny, Warszawa 2014, s. 2-3. Źródło: http://interwencjaprawna.pl/wp-
content/uploads/skazani-na-dozywotnie-wiezienie-niezbednik.pdf (01.09.2017).

15 minut
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bądź zniszczył?

Każdą odpowiedź moderator zapisuje na flipcharcie i kładzie na drugiej 
szali wagi oddany głos.

12. „Ukaranych” i cierpienia jest więcej

Materiały: załącznik nr 10 „«Ukaranych» i cierpienia jest więcej”, 
brystol, mazaki kredki, gazety tematyczne, i inne materiały biurowe  

Uczestnicy dzielą się na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje ten sam konkretny 
przypadek. Celem ćwiczenia jest uświadomienie sobie skutków zbrodni i – 
być może – umożliwienie doświadczenia związanych z tym uczuć. 

Każdy z zespołów dostaje brystol oraz ma do dyspozycji mazaki, kredki, 
papier kolorowy, kleje, gazety itp. Ich zadaniem jest przedstawienie na 
plakacie uczuć towarzyszących rodzinie sprawcy, rodzinie ofiary i jej samej, 
przed popełnieniem zbrodni i po jej popełnieniu (grupy dzielą brystol 
na dwie części: „Przed dokonaniem przestępstwa” oraz „Po dokonaniu 
przestępstwa”). 

Następnie każda z grup prezentuje swoją pracę, a prowadzący podsumowuje 
ćwiczenie.

Spacer

W noworoczny dzień, czyli 1 tycznia 2016 r. Wiola i Tomasz 
(rodzice) oraz ich 9-letni synek Wojtek i 7-letnia córka Wiktoria 
wybrali się na spacer. 

Ojciec był strażakiem i od 10 lat pracował w Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach, natomiast Wiola była zatrudniona od 
blisko 5 lat jako opiekunka i jednocześnie pielęgniarka w Domu 
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Dzieci uczęszczały do 
Szkoły Podstawowej w Katowicach. 

W roboczym tygodniu, gdy rodzice byli w pracy, nieodzowną 
pomoc stanowili dziadkowie, którzy pomagali w opiece nad 
dziećmi. Pewnej soboty rodzina postanowiła wybrać się na dłuższy 
spacer i przy okazji wstąpić na świąteczny obiad do siostry Wioli 
i jej rodziny.

Kiedy Wiola wraz z mężem i dwójką dzieci szła chodnikiem, 
niespodziewanie zza zakrętu wyjechał samochód, który z dużą 
prędkością wjechał na chodnik. 

Na miejscu śmierć ponieśli rodzice – Wiola i Tomasz – oraz ich 
córka Wiktoria. Wojtek został przewieziony karetką do pobliskiego 

45 minut
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szpitala i umieszczony w oddziale intensywnej terapii. Jego 
obrażenia są poważne, jednak lekarze zakomunikowali dziadkom, 
którzy przyjechali do szpitala, że życie ich wnuka nie jest już 
zagrożone. Oprócz pomocy lekarskiej na miejscu pojawił się także 
psycholog, aby udzielić specjalistycznej pomocy rodzinie, która od 
chwili powiadomienia o wypadku jest w szoku.

Sprawcą wypadku okazał się 26-letni Sebastian. W chwili zdarzenia 
miał we krwi prawie 2 promile alkoholu oraz był pod wpływem 
narkotyków (marihuana i amfetamina). W prowadzonym przez 
niego samochodzie była jeszcze dwójka pasażerów – jego 23-letnia 
siostra Ania wraz z 28-letnim chłopakiem Tomkiem. Sebastian 
doznał obrażeń głowy, ma także złamaną rękę. Ani i Tomkowi, 
poza licznymi stłuczeniami, nic poważniejszego się nie stało. 
Po przyjeździe karetki zostali oni jednak wszyscy zabrani do 
szpitala na rutynowe badania, gdzie na miejscu czekali już rodzice 
Sebastiana i Ani, wraz z ciocią. Po rozmowie z lekarzami okazało 
się, iż Sebastian zostanie w szpitalu przez kilka najbliższych dni, 
natomiast Ania i jej chłopak prawdopodobnie rankiem następnego 
dnia zostaną wypisani do domu.

13. Projekcja filmu

Materiały: film pt. „Dead man walking” („Przed egzekucją”) reż. 
Tim Robbins (1995), czas trwania: 2 godz. 2 min., załącznik nr 11 
„Karta pracy”

Wspólnie oglądamy film. Po obejrzeniu go, korzystając z karty pracy 
(załącznik nr 11), dyskutujemy w grupach na poniższe pytania:
1. Na czym polega odpowiedzialność osobista Matthew Ponceleta 

(głównego bohatera)? Za co jest odpowiedzialny? Diabeł tkwi 
w szczegółach, a więc za jaki czyn, działanie, wypowiedź, zachowanie, 
postawę, rolę, motywację, podejście do życia w każdej jego minucie?

2. Cierpienie, którego z bohaterów najbardziej do ciebie przemawia 
i dlaczego?

3. Czy Poncelet zasługuje na wsparcie i pocieszenie siostry Helen Prejean? 
Twoje? Dlaczego?

4. Na pytanie, dlaczego udziela wsparcia i asysty więźniom w celi śmierci, 
Siostra Prejean mówi: „Każdy człowiek jest wart więcej niż jego 
najgorszy czyn”. Czy zgadzasz się z tym? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Na koniec dyskusji, na jednej szali wagi prowadzący kładzie odważniki 
symbolizujące: życie Hope Percy i Waltera Delacroix, ich cierpienie przed 
śmiercią, cierpienie ich matek i ojców, rozpad małżeństwa Delacroix, 

150 minut
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pustkę, z którą będą żyć do końca swojego życia. Na drugiej szali jest 
miejsce dla „czegoś” od Matthew Ponceleta. No właśnie, czego?

Każdy ma za zadanie przemyśleć to pytanie i odpowiedzieć w zeszytach 
zadań do pracy samodzielnej.
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SCENARIUSZ 12
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Cele:
•	 Uzyskamy wiedzę o tym, czym jest zadośćuczynienie i w jaki sposób 

można zadośćuczynić za popełnione zło.
•	 Rozwiniemy umiejętność wiązania swoich czynów z konsekwencjami 

i poczuciem odpowiedzialności za nie.
•	 Zrozumiemy, że zadośćuczynienie to postawa charakteryzująca 

człowieka odpowiedzialnego, szanującego zasady prawne i społeczne.

Metody: praca w grupach, burza mózgów, multimedia, mini wykład, 
drama, zajmij stanowisko.

Materiały: kartki, długopisy, markery, flipchart, nagranie z reportażem 
radiowym, multimedia, załączniki 

Bibliografia: 
•	 N. Christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991.
•	 N. Christie, Conflicts as property, w: W kręgu kryminologii romantycznej, 

(red.) M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2004.
•	 Polskie Centrum Mediacji, Skrypt szkoleniowy. Mediacje w sprawach 

karnych. Źródło: http://www.kul.pl/files/37/Mediacja/skrypty/skrypt_
karny.pdf (01.09.2017).

•	 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu 
probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności, 1-2 grudnia 2003 r., 
Warszawa 2004.

•	 M. Fajst, M. Niełaczna, System mediacji w Polsce – słabość prawa czy 
organizacji, w: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 
2005, z. 2.

•	 A. Cole, Restorative Justice in The Prison Setting. Źródło: http://
restorativejustice.org/am-site/media/understanding-prisons.pdf 
(01.09.2017).

•	 K. Dąbkiewicz, Mediacja w postępowaniu wykonawczym –refleksje na 
tle historii pewnej nowelizacji (art. 162 § 1 k.k.w.), w: Probacja IV/2013. 
Źródło: https://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2691,12.html 
(01.09.2017).

Czas trwania warsztatów: 5 godzin i 20 minut
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1. Zadośćuczynienie – uporządkowanie pojęć

Materiały: kartki, długopisy, załącznik nr 1 „Wyjaśnienie pojęć”

Kazus

Samotny starszy mężczyzna poruszający się na widocznie drogim 
wózku inwalidzkim, w drodze do sklepu zostaje napadnięty 
przez trzech nieznanych sprawców i zepchnięty przez nich na 
chodnik. Sprawcy zabierają wózek. Okradziony z wózka, bezradny 
i upokorzony mężczyzna leży obok przystanku autobusowego 
i czeka, aż w końcu ktoś nie uzna go za pijaczynę i udzieli mu 
jakiejkolwiek pomocy.

Część pierwsza

Po podzieleniu się na grupy, każda z nich wypisuje wszystkie negatywne 
konsekwencje napaści i kradzieży dla starszego mężczyzny (materialne, 
emocjonalne, itd.). Zastanawiamy się, czy ktoś jeszcze – prócz niego – 
ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. 

W drugim etapie zadania, grupy mają za zadanie wymyślić i dopisać 
realny sposób, w jaki sprawcy mogliby naprawić szkody wyrządzone 
przestępstwem i złagodzić jego skutki. Dobrze, aby odnieśli się do każdego 
wypisanego przez siebie wcześniej negatywnego skutku.  

Przykład: 

Strata wózka i wartości pieniężnej wózka → Sprawcy zwracają mężczyźnie 
wózek. 

Utrata samodzielności do chwili zakupu drugiego wózka → Jeden ze 
sprawców, który dobrowolnie poddał się karze, za zgodą mężczyzny, 
zobowiązuje się pomagać mu 4 godziny dziennie.  

Następnie grupy dzielą się wytworzoną wiedzą. Prowadzący sprawdza, czy 
w odpowiedziach pojawiły się takie negatywne skutki, jak:
•	 Strata wózka i wartości pieniężnej wózka. 
•	 Kolejny wydatek związany z zakupem drugiego wózka. 
•	 Utrata samodzielności do chwili zakupu drugiego wózka (mężczyzna 

nie będzie mógł samodzielnie poruszać się i dbać o siebie, będzie zdany 
na pomoc innych).

•	 Poczucie krzywdy i lęk w związku z faktem stania się ofiarą. Strach 
przed ponowną kradzieżą.

•	 Niepokój świadków i postronnych ludzi, sąsiadów starszego mężczyzny. 
Utrata poczucia bezpieczeństwa.

•	 Zachwianie porządku prawnego w okolicy – informacja o sprawcach 
napadających na starszych ludzi powoduje, że najbliższa społeczność 

30 minut
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boi się.

Wspólnie dyskutujemy nad realnymi sposobami naprawienia wyrządzonego 
zła i ewentualnymi przeszkodami lub trudnościami z nimi związanymi.

Prowadzący porządkuje wiedzę hasłowo, wypisując na flipcharcie zarówno 
negatywne skutki, jak i sposoby zaradzenia im. Różnorodność wymyślonych 
przez uczestników sposobów jest punktem wyjścia do drugiej części 
ćwiczenia.

Część druga

Prowadzący rozdaje grupom wyjaśnienia pojęć (załącznik nr 1) i uczestnicy 
naradzają się, które z nich przyporządkować poszczególnym negatywnym 
skutkom przestępstwa i sposobom ich złagodzenia. Gdy grupy wykonają 
zadanie, wspólnie na forum sprawdzamy przyporządkowanie. 

Podsumujmy: Ćwiczenie pokazuje, że ludzie wymyślili i praktykowali 
wiele różnorodnych sposobów, aby złagodzić skutki przestępstwa, 
odpowiedzieć na krzywdę i potrzeby ofiary, dać sprawcy szansę naprawy 
i zadośćuczynienia za czyn przestępczy. Sposoby te stały się dla nas tak 
ważne, że zapisaliśmy je w prawie (cywilnym, karnym, ubezpieczeniowym). 
Ich różnorodność i znaczenie pokazują, że każdego sprawcę – niezależnie 
od jego kondycji materialnej – stać na któryś ze sposobów naprawy. Czy 
któryś z uczestników skorzystał z jakiegoś sposobu?

2. Zadośćuczynienie – definicja

Materiały: mazaki, flipchart

Wspólnie tworzymy definicję „zadośćuczynienia” odnosząc się do samego 
językowego i społecznego znaczenia, ale i kontekstu. Prowadzący może 
zadawać pytania pomocnicze:
•	 Skąd się bierze potrzeba zadośćuczynienia? Dlaczego człowiek chce lub 

czuje potrzebę zadośćuczynić?
•	 Kiedy rodzi się ta potrzeba? Gdy człowiek co zrobił / powiedział / 

postąpił lub postępował / zachowywał się / zaniechał czegoś? (W jakich 
sytuacjach w życiu człowiek odczuwa potrzebę zadośćuczynienia?)

•	 Kogo dotyczy? Czy dwóch stron czy może krąg tych, którym trzeba 
zadośćuczynić jest szerszy? 

•	 Które ze swoich działań / zachowań / gestów uznałbyś za 
zadośćuczynienie?

•	 Które z postaw, działań towarzyszących, realizowanych wartości 
człowieka przekonują o wiarygodności i autentyczności 
zadośćuczynienia?

•	 Funkcje / cele jakie spełnia zadośćuczynienie?

20 minut
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Prowadzący spisuje na flipcharcie podawane przez uczestników odpowiedzi, 
a następnie wiesza je w widocznym miejscu. 

Podsumujmy: Według sjp, zadośćuczynienie to moralne lub materialne 
wynagrodzenie za wyrządzoną krzywdę albo spowodowaną szkodę. 
Wśród synonimów są takie słowa jak: kompensacja, powetowanie strat, 
kompensata, restytucja, wynagrodzenie krzywd, nawiązka, ekspiacja, 
odkupienie winy, odpokutowanie, skrucha, reperacja, naprawienie szkody, 
gratyfikacja.

Zadośćuczynienie to jednak coś więcej niż słowa. To postawa, a jeśli tak, to 
wynika ona z przyjętych przez człowieka wartości i wiąże się z określonymi 
zachowaniami lub gestami. Jako postawa ma swoją ciągłość i trwałość. 
Wynika z konsekwencji decyzji i czynów, a nie z heroizmu, „słomianego 
ognia” czy porywania się na coś mało możliwego. Zadośćuczynienie ma 
swojego autora – sprawcę krzywdy – i to on właśnie, i wartości które 
prezentuje, które realizuje w konkretnych działaniach i zachowaniu, wpływa 
na wiarygodność zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie wypływające 
z całości postawy człowieka zazwyczaj nie jest aktem jednorazowym, 
lecz codziennym. Każdego dnia można robić coś dobrego, „z nawiązką” 
dla kogoś, coś, co wynika ze zrozumienia swoich błędów i wyrządzonego 
zła. Postawy zadośćuczynienia można się nauczyć, lecz zabiera to kilka, 
kilkanaście lat. 

3. Zadośćuczynienie – pierwszy i konkretny krok

Materiały: nagranie z reportażem radiowym „Mediacja po wyroku”

Wysłuchujemy reportażu radiowego „Mediacja po wyroku”1. „Bohaterami 
reportażu są więźniowie skazani za morderstwa. Poczucie winy nie daje im 
spokoju. Szansę na pojednanie z rodziną ofiary daje tak zwana mediacja 
po wyroku”. Skazani opowiadają w jaki sposób zadośćuczynili ofierze 
przestępstwa.

Prosimy uczestników, aby skomentowali wysłuchane historie, 
w szczególności:
•	 Czy skazani wypowiadali się na temat pokrzywdzonych?
•	 Jak ich zapamiętali? 
•	 Czy mówili o swoich emocjach lub, że do czegoś się poczuwają?
•	 Co dla nich zrobili albo starali się zrobić?

Podsumujmy: Pamięć o człowieku – o ofierze – to podstawowy, czasem być 

1 Studio Reportażu i Dokumentu Mediacja po wyroku z 06.01.2005 r. Źródło: 
http://www.polskieradio.pl/80/4198/Artykul/1324408,Mediacja-po-wyroku 
(01.09.2017).

30 minut



171Scenariusz 12

może jedyny, sposób zadośćuczynienia. Świadomość wyrządzonej krzywdy 
to za mało. Świadomość ta nierozłącznie wiąże się z pamięcią o człowieku, 
którego skrzywdziliśmy, z emocjami, które w związku z tym czujemy, 
głosem sumienia, swoistą więzią z pokrzywdzonym (pokrzywdzonymi), 
zwłaszcza, jeśli  krzywda jest nieodwracalna.

4. Zadośćuczynienie w trakcie kary

Materiały: załącznik nr 2 „Plan zadośćuczynienia”, długopisy

Część pierwsza

Prowadzący rozpoczyna dyskusję o zadośćuczynieniu w trakcie kary 
pozbawienia wolności, stawiając grupie pytania:
•	 Czy na zadośćuczynienie może być za późno? 
•	 Czy są okoliczności, warunki, gdy jest ono mało realne albo niemożliwe? 
•	 Czy zawsze jest komu zadośćuczynić (np. w przypadku przestępstw bez 

ofiar)? 
•	 Co w przypadku, gdy ofiara nie życzy sobie kontaktu ze sprawcą ani 

żadnej formy zadośćuczynienia?
•	 Co w przypadku, gdy sprawca nie może się skontaktować z ofiarą? 
•	 Czy dwie ostatnie okoliczności zwalniają sprawcę z zadośćuczynienia?

Część druga

Skoro nic nas nie zwalnia z zadośćuczynienia za zło, skoro zadośćuczynienie 
to postawa, która uwiarygadnia nas i naszą poprawę w oczach innych 
i własnych, to przyjmijmy, że od dziś nasze życie – mimo że w więzieniu 
– „kręci się” wokół zadośćuczynienia. To główny temat filmu, w którym 
gramy swoją rolę. To misja naszej firmy życia, dla której mamy opracować 
business plan. 

Każda grupa pracuje nad długoterminowym (np. 5-letnim, 10-letnim) 
planem zadośćuczynienia według karty pracy (załącznik nr 2)2.

Plan powinien uwzględniać: 
1. Imię i nazwisko Autora planu.
2. Motywujący tytuł planu lub motto.
3. Cel planu.
4. Główne obszary i działania, na których skoncentruje się Autor planu.
5. Zakres odpowiedzialności.
6. Datę ukończenia planu.
7. Genezę planu.
2 To ćwiczenie jest także w zeszytach zadań przeznaczonych do pracy samodzielnej. 
W wersji warsztatowej prowadzący może skrócić plan do pkt 1-4) i 12). Załącznik 
nr 2 przewiduje zarówno pełną wersję planu (A), jak i krótszą (B).

65 minut
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8. Zasoby, potencjały i kompetencje Autora, które wykorzysta dla 
realizacji planu.

9. Ludzie, których Autor pozyska dla realizacji planu. 
10. Zasoby, które Autor pozyska dla realizacji planu. 
11. Wysokość środków finansowych potrzebnych do realizacji planu.
12. Konkretne działania/prace/akcje/produkty oraz sposób i okres/termin 

ich realizacji.

Po zakończonej pracy ochotnicy prezentują swoje plany. Prowadzący 
zwraca uwagę na ostatni punkt, w którym uczestnicy zaplanowali i przyjęli 
na siebie konkretne zobowiązania. 

Podsumujmy: Nie zawsze możliwe i celowe jest zadośćuczynienie 
w formie finansowej. Dlatego równie dobrym sposobem jest tzw. zastępcze 
zadośćuczynienie czy pośrednia ekspiacja, czyli na rzecz innych osób lub 
grup słabszych społecznie (np. ofiar wypadków drogowych, dzieci z domu 
dziecka, niepełnosprawnych, itp.). Być może są to jedyne dostępne formy 
zadośćuczynienia na etapie odbywania kary, gdy realnym sposobem 
rehabilitacji (także we własnych oczach) jest angażowanie się np. w akcje 
charytatywne, pomoc innym potrzebującym osobom, prace społeczne na 
rzecz administracji więziennej czy samorządowej, darowizny. 

Zapominamy, że formą zadośćuczynienia może być także jak najlepsze 
wypełnianie swoich codziennych obowiązków i zobowiązań, wzięcie na 
siebie współodpowiedzialności za kogoś, wyjście naprzeciw potrzebom 
człowieka, który żyje lub pracuje obok (np. zbieranie nakrętek z myślą 
o chorym dziecku, a nie o wniosku nagrodowym, pomoc w odrabianiu 
lekcji, napisaniu listu).

5. Sprawiedliwość naprawcza i mediacja

Materiały: kartki, długopisy

Część pierwsza

Sprawiedliwość naprawcza w swoim założeniu ma dać więcej korzyści 
zaangażowanym w przestępstwo osobom: ofierze, jej najbliższym 
i najbliższemu otoczeniu, sprawcy i jego bliskim, jego otoczeniu. Korzyści 
te mogą przyjąć postać materialnej kompensacji doznanych krzywd, jak 
i emocjonalnej związanej z przeproszeniem, osobistym przyznaniem się 
i wyrażeniem skruchy, wyjaśnieniem szczegółów zdarzenia przez sprawcę 
i przyczyn przestępstwa, daniem poczucia bezpieczeństwa3.

Sprawiedliwość naprawcza to proces, w którym osoby dotknięte 
3 J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno kulturowa, 
Warszawa 2010, s. 109-110.
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przestępstwem (sprawca i ofiara) wspólnie rozwiązują problemy wynikłe na 
skutek przestępstwa. Pokrzywdzony przestępstwem i sprawca grają główne 
role. Nie koncentrują się na zemście i karze, lecz pracują nad naprawą 
w najszerszym sensie tego słowa4. „Przestępstwo rani ludzi i ich wzajemne 
relacje, a sprawiedliwość stawia wymóg uleczenia oraz naprawienia 
krzywdy w zakresie w jakim jest to możliwe”5.

Mediacja mieszcząc się w koncepcji sprawiedliwości naprawczej oferuje 
model, w którym nie tylko następuje zadośćuczynienie ofierze, lecz także 
przepracowanie winy i rzeczywiste przyjęcie odpowiedzialności przez 
sprawcę. Pozwala zatem na rozwiązanie konfliktu – jaki został spowodowany 
przestępstwem – pomiędzy pokrzywdzonym, a sprawcą czynu6.

Wraz z wydaniem wyroku skazującego, sprawca co prawda zostaje ukarany 
za naruszenie prawa i chronionych nim wartości oraz za szkodę, jaką 
swym działaniem wyrządził pokrzywdzonemu, lecz konflikt między nimi 
często nie zostaje rozwiązany. Obydwie strony trwają w przeświadczeniu 
o krzywdzie i niesprawiedliwości. Czują się niezrozumiane i przeżywają 
frustrujące emocje, które świadczą o ich niezaspokojonych, ludzkich 
potrzebach. Proces karny i wyrok pozostawia za sobą pytania bez 
odpowiedzi, lęk, ból, niepewność, wzajemne uprzedzenia.

Ofiara przestępstwa odczuwa silną potrzebę odzyskania swojej godności 
i szacunku dla samego siebie. Potrzeby te nie są obce samemu sprawcy – on 
także poszukuje dróg i sposobów naprawienia wyrządzonych przez siebie 
szkód i w ten sposób odzyskania szacunku i zaufania. 

Okazję taką stwarza mediacja. Jest to pewien proces, w którym udział 
biorą osoby najbardziej zainteresowane, tj. ofiara i sprawca, proces, który 
pozwala na to „by stare emocje budowały nowe, który pomaga zobaczyć 
punkt widzenia drugiej strony, pozwala zachować twarz, pokazując, że nie 
ma zwycięstwa jednej strony nad drugą”7. Sprzyjają temu zasady mediacji:
•	 Dobrowolność – strony konfliktu dobrowolnie zgadzają się na udział 
4 J. Consedine, Wyrównanie szkód spowodowanych przestępstwem. Sprawiedliwość 
naprawcza i probacja, w: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy 
zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności, 1-2 grudnia 2003 r., Warszawa 
2004, s. 222-223.
5 M. Fajst, M. Niełaczna, System mediacji w Polsce – słabość prawa czy organizacji, 
w: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 2005, z. 2, s. 181.
6 D. Wójcik, Wyniki eksperymentalnego programu mediacji w sprawach o czyny 
karalne nieletnich, w: Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy. Materiały 
z konferencji zorganizowanej przez Komisji Praw Człowieka i Praworządności 20-
21 października 2000 r., Warszawa 2001, s. 271.
7 M. Sosnowska, Mediacja teraźniejszość i przyszłość (Z doświadczeń mediatora), w: 
Probacyjne środki polityki karnej, s. 302.
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w spotkaniu i w każdej chwili mogą się wycofać.
•	 Bezstronność – mediator nie faworyzuje żadnej ze stron i jest 

obiektywny w swoich poglądach.
•	 Neutralność – mediator nie podpowiada ani nie narzuca stronom 

konkretnego rozwiązania czy ugody. Pomaga im w samodzielnym 
podjęciu decyzji.

•	 Akceptowalność – uczestnicy mediacji i mediator akceptują jej zasady 
i przyjęte przez siebie reguły jej przebiegu (rozmowy).

•	 Poufność – wszystko co strony mówią sobie podczas mediacji jest objęte 
tajemnicą. Mediator nie ujawnia sądowi tego, o czym się dowiedział.

Jakie są efekty mediacji? W przypadku ofiary, mediacja zmniejsza jej 
poczucie zagrożenia ze strony sprawcy, pozwala jej uzyskać odpowiedź 
na szereg dręczących ją pytań, których nie miała sposobności zadać na 
wcześniejszych etapach procesu karnego, np. dlaczego i co spowodowało, że 
akurat to ona stała się obiektem ataku itp.8 Można powiedzieć, że następuje 
jakby ponowne „uwłaszczenie” konfliktu, który – jak to wiele lat temu 
zauważył N. Christie został skradziony przez państwo i jego prawników, 
co pozbawiło ofiarę współuczestnictwa w swojej własnej sprawie, w swoim 
własnym konflikcie9.

„Sprawiedliwość sądowa nie wystarcza, gdyż z momentem jej wymierzenia 
zaczyna się nowy proces – badania odpowiedzialności moralnej 
i zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę (…) Z punktu widzenia 
społeczeństwa przepracowanie krzywdy, a jeśli to możliwe, zbrodni, winy 
i kary, jest jednym z warunków poprawy sprawcy i budowania przekonania, 
że będzie szanował dobra chronione prawem i zasady współżycia 
społecznego”10.

Część druga 

Prowadzący kończy mini-wykład pytaniem: czy sprawiedliwość naprawcza 
i mediacja po wyroku przekonuje uczestników? Dlaczego?

Jeśli naturalnie utworzą się dwie grupy – zwolenników i przeciwników 
mediacji po wyroku – warto przeprowadzić debatę oxfordzką. Debata 
jest uporządkowanym sporem pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
jakiegoś poglądu. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują 
przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Debata umożliwia spojrzeć uczestnikom 
8 A. Cole, Restorative Justice in The Prison Setting. Źródło: http://restorativejustice.
org/am-site/media/understanding-prisons.pdf (01.09.2017).
9 N. Christie, Conflicts as property, w: W kręgu kryminologii romantycznej, (red.) 
M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2004, s. 167 i n., tenże Granice cierpienia, Warszawa 
1991, s. 112 i n.
10 M. Niełaczna, Wykonać karę. I co dalej? Wykonywanie kary dożywotniego 
pozbawienia wolności w Polsce (cz. II), Forum Penitencjarne, nr 11 z 2013 r., s. 18.

20 minut
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na ten sam problem z dwóch różnych perspektyw i dostrzec różnorodne 
aspekty danego zjawiska, a następnie na tej podstawie podjąć decyzję. 
Głos jest udzielany na przemian poszczególnym stronom. Zaczyna strona 
broniąca tezy. Na koniec obie strony podsumowują wszystkie wystąpienia, 
zaś ostatnią częścią debaty jest głosowanie. Najczęściej odbywa się ono 
przez podniesienie ręki. 

Każda grupa ma czas na przygotowanie argumentów broniących tezę lub 
oponujących jej. Teza brzmi: „Warto podjąć się mediacji po wyroku”.

Podsumujmy: (Warto, aby ten przykład przeczytał któryś z uczestników). 
W Belgii od 2000 r. w każdym więzieniu zatrudnieni zostali konsultanci 
do spraw wprowadzenia sprawiedliwości naprawczej. Opracowano 
specjalny program mediacyjny, skierowany do sprawców i ofiar poważnych 
przestępstw, takich jak morderstwo, zabójstwo, rozbój, gwałt, porwanie. 
W ciągu 9 lat prowadzenia mediacji organizacja skupiająca mediatorów 
(Suggnome) otrzymała 630 wniosków o jej przeprowadzenie, z czego 124 
dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu, 108 zabójstwa lub morderstwa 
i 111 przestępstw seksualnych. 

W przypadku ofiar, prawie zawsze podczas mediacji padało pytanie: 
„dlaczego to zrobiłeś” i samo jego zadanie było dla ofiary nawet ważniejsze 
niż uzyskanie odpowiedzi. Równie często ofiary chciały poznać postawę 
sprawcy do popełnionego przez niego przestępstwa, w szczególności czy 
żałuje swego czynu. Czasami pokrzywdzony chciał po prostu przekazać 
sprawcy jak się czuł, jak przestępstwo wpłynęło na niego oraz na jego 
najbliższych, dalsze życie, co tak naprawdę sprawca mu zabrał na skutek 
popełnionego czynu. W przypadku zabójstw, rodziny ofiar z reguły chciały 
poznać bliższe okoliczności zdarzenia, które dla sprawcy może były mało 
znaczące, lecz na pewno nie dla rodziny ofiary, np. gdzie był zaparkowany 
samochód, co się stało z rzeczami ofiary, proszono o precyzyjne wskazanie 
miejsca porzucenia ciała itp. Z kolei sprawcy z reguły odczuwali potrzebę 
wytłumaczenia dlaczego dopuścili się przestępstwa, często chcieli po 
prostu przeprosić swoją ofiarę z powodu krzywdy jaką jej wyrządzili 
(osobiście lub pisemnie), prosili o zaaranżowanie w tym celu spotkania 
z pokrzywdzonym. Czasami wyrażali wolę zrobienia czegokolwiek na 
rzecz ofiary, np. udzielenia odpowiedzi na jej pytania, wysłuchania jej, co 
w  następstwie prowadziło do redukcji odczuwanego bólu czy złości przez 
ofiarę11.

11 K. Dąbkiewicz, Mediacja w postępowaniu wykonawczym –refleksje na tle historii 
pewnej nowelizacji (art. 162 § 1 k.k.w.), w: Probacja IV/2013. Źródło: https://
ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2691,12.html (01.09.2017).
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6. Ryzyko i szanse wynikające z mediacji

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy

Po podzieleniu się na dwie (albo cztery) grupy, każda z nich wypisuje 
odpowiednio, ryzyko i szanse wiążące się z udziałem w mediacji po wyroku 
z punktu widzenia zarówno sprawcy, jak i ofiary. Następnie odczytujemy je 
na głos. Prowadzący może zapisać je na flipcharcie w tabeli:

Sprawca Ofiara
Ryzyko
Szanse

7. W poszukiwaniu satysfakcji

Materiały: załącznik nr 3 „Barwne role”, załącznik nr 4 „Wzór 
ugody” 

Uczestnicy mają za zadanie wcielić się w strony konfliktu i przedstawić 
scenkę mediacji, czyli próbę dojścia do porozumienia po przestępstwie. 
Dzielimy się na 4 grupy, czyli tyle ile jest historii konfliktu. Każdy uczestnik 
z grupy losuje swoją część historii – postać, z którą ma się utożsamić 
i odegrać (ofiara/ofiary, sprawca, mediator). Opis postaci sugeruje, jak 
uczestnik ma się zachowywać w czasie mediacji i jakie w związku z tym ma 
oczekiwania. Mediator otrzymuje opis faktów – na czym polegało zdarzenie 
i jaka jest sytuacja stron. Grupy mają czas na omówienie i przygotowanie 
scenek mediacji. Nie ustalają jednak jak rozwiążą konflikt. Niech samo 
odgrywanie ich zaskoczy. Jeśli w grupie jest więcej niż 3 osoby, 2 osoby 
mogą pełnić rolę mediatora albo bliskich jednej ze stron.

Po przygotowaniu każda grupa przedstawia swoją scenkę mediacji. 

Scenka 1

Mediator: Pan Zielony uderzył autem i zniszczył rower należący 
do pana Niebieskiego. W wyniku wypadku pan Niebieski doznał 
złamania nogi. Pan Niebieski mieszka sam, a złamanie jest tak 
rozległe, że przez sześć tygodni nie będzie mógł się poruszać. 
Realnym dla niego problemem jest to, kto mu zrobi zakupy, opłaci 
rachunki na poczcie, zrobi pranie, zaniesie pościel do magla. Pan 
Niebieski nie ma żadnej rodziny ani znajomych. Ponadto zniszczony 
rower był całkiem nowy, kupiony za pieniądze, które pan Niebieski 
odkładał przez sześć miesięcy.

Pan Zielony: Uderzyłeś autem w rower pana Niebieskiego. Jechałeś 
przepisowo, nie przekroczyłeś prędkości. W momencie wypadku 

40 minut

60 minut
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pan Niebieski stał  na jezdni schylony przy rowerze. Nie zauważyłeś 
go, bo sięgałeś po telefon, by zobaczyć, czy nie dzwoni Twój szef 
w pilnej sprawie, którą mieliście omówić. Kiedy zobaczyłeś, że pan 
Niebieski zwija się z bólu i trzyma za nogę, wezwałeś pogotowie. 
Zgodziłeś się na mediację, bo chciałbyś w sposób pokojowy 
rozwiązać tą niefortunną sytuację. Chciałbyś też usłyszeć wersję 
pana Niebieskiego – dlaczego nagle zatrzymał się na środku jezdni? 
Trochę winisz go za całą sytuację. Straciłeś pół dnia pracy. Nie wiesz 
także, co mógłbyś zaproponować pokrzywdzonemu.

Pan Niebieski: Pan Zielony uderzył w Twój rower, gdy zakładałeś 
łańcuch, który spadł ci w trakcie jazdy. W wyniku wypadku złamałeś 
nogę. Złamanie jest tak rozległe, że lekarz zalecił, abyś przez sześć 
tygodni w ogóle nie wstawał z łóżka, nie chodził. Mieszkasz sam. Nie 
masz rodziny ani znajomych. Rower, który zniszczył Pan Zielony, 
kupiłeś niedawno. Pieniądze na jego zakup odkładałeś przez pół 
roku. Oczekujesz, że w wyniku mediacji sprawca wypadku pokryje 
koszt zakupu nowego roweru. Oczekujesz również, że sfinansuje 
opiekę nad Tobą w najbliższych tygodniach.

Scenka 2

Mediator: Pewien 15-latek nazwiskiem Żółty, nie karany, włamał 
się do sklepu spożywczego i ukradł trzy pudła jedzenia, które 
własnoręcznie pakował (konserwy z szynką, płatki śniadaniowe, 
czekolady sprowadzone z Hiszpanii). Pan Granatowy, właściciel 
sklepu, ocenił straty na 400 zł: Żółty wybił szybę i zniszczył zamki 
w drzwiach. Żółty zeznał Policji, że kradł bo on i jego mała 7-letnia 
siostra nie mają co jeść. Matka spłaca dwa kredyty. 

Żółty: Masz 15 lat. Włamałeś się do sklepu spożywczego i ukradłeś 
trzy pudła jedzenia. Zrobiłeś to, bo Ty i Twoja 7-letnia siostra nie 
dojadacie. Masz poczucie, że cały czas chodzisz głodny. Policja 
znalazła Cię dość szybko, gdyż sąsiedzi widzieli jak nosisz jakieś 
pudła. Nigdy wcześniej nie kradłeś. Aby dostać się do sklepu 
zniszczyłeś zamki w drzwiach. Wiesz, że zrobiłeś źle kradnąc 
i niszcząc. Miałeś jednak dość bycia głodnym. Chciałbyś jakoś 
naprawić to, co zrobiłeś, ale nie masz pieniędzy. Zastanawiasz się 
co możesz zaoferować właścicielowi sklepu.

Pan Granatowy: Prowadzisz z żoną mały osiedlowy sklep 
spożywczy. Znów ktoś się do niego włamał. Był to trzeci „włam” 
w ciągu ostatniego pół roku. Straty wyceniłeś na 400 zł. Uważasz, 
że młodzi ludzie coraz częściej dokonują kradzieży i zniszczeń 
i nie ponoszą z tego tytułu żadnych poważniejszych konsekwencji. 
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Z tego powodu znowu nie przespałeś nocy. Bardziej denerwuje 
cię chuligaństwo, niż realnie poniesione straty. Oczekujesz, że 
tym razem sprawca trafi do poprawczaka albo więzienia i stanie 
się przestrogą dla innych chuliganów. Do mediacji przekonała 
cię żona, która uważa, że wysyłając chłopca do poprawczaka, nie 
odzyskacie pieniędzy. Zależy jej na kasie, gdyż sklep nie przynosi 
dochodów, jakich ona oczekuje. 

Scenka 3

Mediator: Sąsiedzi dwóch posesji – pan Fioletowy i pan Szary – 
nie darzyli się zbytnią sympatią. Pan Fioletowy miał rasowego 
setera z rodowodem, który – jak policja napisała w wywiadzie 
środowiskowym – często szczekał i niezależnie od pory dnia czy 
nocy, zakłócał sąsiedzką ciszę.

Szczególnie przeszkadzało to najbliżej mieszkającemu sąsiadowi, 
gdyż bardzo cenił spokój i potrzebował go do pracy. Był 
bajkopisarzem. Pan Szary postanowił rozwiązać kłopot hałaśliwego 
sąsiedztwa i otruł psa. Jak się później okazało pies był bardzo cenny, 
był rasowym psem i pan Fioletowy jeździł z nim na wystawy. Seter 
przynosił mu realny dochód w postaci wygranych. Pan Fioletowy 
swoją stratę oszacował na 10.000 zł.

Pan Fioletowy: Jesteś sąsiadem pana Szarego. Miałeś pięknego, 
rasowego setera, z rodowodem, z którym jeździłeś na wystawy 
i zdobywałeś pieniężne nagrody. Pan Szary wiele razy skarżył Ci 
się, że Twój kochany pies jest bardzo hałaśliwy, jednak uważałeś, że 
przesadza, gdyż inni sąsiedzi nie skarżyli się. W końcu pan Szary 
otruł Twojego setera. Oprócz bólu po utracie najlepszego przyjaciela 
wiesz, że straciłeś dużo pieniędzy. Sam pies był sporo warty, a jeszcze 
straciłeś możliwość zdobywania nagród pieniężnych na kolejnych 
wystawach. Swoją stratę wyceniasz na 10.000 zł. Choć może i ta 
kwota jest zbyt niska. Od mediacji oczekujesz, że dojdziecie do 
porozumienia co do posiadania kolejnego psa. Nie chcesz się bać, że 
sąsiad otruje zwierzę, które zamierzasz kupić. Ponadto oczekujesz 
też, że pan Szary zrekompensuje Ci stratę Twojego pupila i pokryje 
koszty zakupu nowego psa.

Pan Szary: Jesteś sąsiadem Pana Fioletowego. Jesteś bajkopisarzem 
i często pracujesz w domu. Potrzebujesz ciszy, aby się skupić. Po 
pracy także cenisz sobie spokój – w końcu od tego masz swój 
własny dom. Jednak Twój sąsiad kupił sobie bardzo hałaśliwego 
psa. Jego piszczenie, szczekanie i warczenie – 24 godziny na dobę 
– jest dla Ciebie nie do zniesienia. Mimo, że wiele razy zwracałeś 
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panu Fioletowemu uwagę, że męczy Cię ten hałas, sąsiad nie uciszał 
psa. Znalazłeś własne rozwiązanie i otrułeś go. Mimo, że odzyskałeś 
ciszę, to jednak nie spodziewałeś się, że pan Filetowy będzie tak 
zrozpaczony po stracie swojego psa. Zastanów się, co możesz zrobić 
dla swojego – bądź co bądź – sąsiada.

Scenka 4

Mediator: Seledynowy, lat 14, kopał piłkę na podwórku 
i tak niefortunnie ją kopnął, że wybił szybę w mieszkaniu pana 
Bordowego. Odłamki szkła spadły na komputer, który jest 
narzędziem pracy pana Bordowego. Pan Bordowy jest zrozpaczony, 
bo trzeba w komputerze wymienić wiele części i będzie to dużo 
kosztowało, a on akurat jest bez pieniędzy, bo spłaca kredyt, który 
wziął na ten komputer. 

Seledynowy: Masz 14 lat i marzysz, aby zostać piłkarzem. Niedługo 
masz ważne testy, w których trener wyłoni kandydatów do 
miejscowej drużyny. W tym celu dużo trenujesz. Potrzebujesz też 
nowych butów sportowych. Mama wspiera Cię i z trudem odkłada 
pieniądze na potrzebne dla Ciebie nowe „korki”. Pewnego dnia, 
gdy jak co dzień ćwiczyłeś na podwórku, niefortunnie kopnąłeś 
piłkę i wybiłeś szybę w mieszkaniu pana Bordowego. Bardzo się 
przestraszyłeś, że mogło mu się coś stać i że będziesz musiał zapłacić 
za nową szybę, a wtedy już na pewno nie wystarczy pieniędzy na 
twoje nowe buty. Nie uciekasz jednak – jesteś w szoku, że mimo 
twoich umiejętności piłka poleciała w okno. Nie wiesz jak zareaguje 
mama i trener na Twój błąd. I pan Bordowy … jak on do Ciebie 
podejdzie? Czego zażąda? Czy pokrzyżuje Ci plany i marzenia? 
A może jest coś, co mógłbyś dla niego zrobić?

Pan Bordowy: Jesteś początkującym dziennikarzem. Do pracy 
potrzebowałeś komputera, więc wziąłeś na jego zakup kredyt 
i teraz wszystkie oszczędności oddajesz na jego spłatę. Pewnego 
dnia, jakiś chuligan rozbija piłką szybę w twoim oknie. Jej odłamki 
spadły na komputer, który jest przecież Twoim narzędziem pracy. 
Jesteś zrozpaczony, bo trzeba w komputerze wymienić wiele części 
i będzie to dużo kosztowało, a nie masz pieniędzy. Poza tym, 
jak nie oddasz swoich reportaży na czas, szef obniży Ci pensję 
albo … zwolni. Przeraża Cię ta myśl. Zawsze marzyłeś, aby być 
dziennikarzem. Od mediacji oczekujesz, że uzgodnisz ze sprawcą 
sposób pokrycia kosztów naprawy komputera – bez którego nie 
jesteś w stanie pracować, a bez pracy nie zarobisz na spłatę kredytu.
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Podsumujmy: Wspólnie oceniamy przebieg mediacji i propozycje 
rozwiązania poszczególnych konfliktów: 
•	 Co się udało? 
•	 Jakie emocje towarzyszyły spotkaniu? 
•	 Co działo się z oczekiwaniami, potrzebami, marzeniami stron? 

Prowadzący uzupełnia mini-wykład  z wcześniejszego ćwiczenia mówiąc 
o magicznym trójkącie satysfakcji, który daje odpowiedź na ostatnie pytanie. 
Pokazuje także przebieg mediacji w praktyce i wzór ugody (załącznik nr 3). 
To dzieje się naprawdę. 

Trójkąt satysfakcji, czyli zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech 
poziomach. „Mediatorzy ujmują satysfakcję w graficznej formie trójkąta 
porównywalnego do stołu na trzech nogach. Każdej z nóg przypisujemy 
jeden rodzaj satysfakcji: merytoryczną (rzeczową), psychologiczną 
(emocjonalną) i proceduralną. Brak którejkolwiek z nich w procesie 
mediacyjnym powoduje, że strona/strony nie będą przestrzegały zawartej 
ugody. To tak jakby ktoś chciał utrzymać w równowadze trójnożny stół 
pozbawiając go jednej z nóg. Co nie oznacza, że grubość każdej z nóg 
musi być identyczna. Czasami osobie pokrzywdzonej zależy bardziej na 
przeprosinach, niż na odszkodowaniu rzeczowym, najczęściej wiąże się 
to z wysokością poniesionej szkody. Ale co istotne w mediacji może do 
sprawcy – złodzieja powiedzieć „jesteś złodziejem, który mnie okradł” i nie 
poniesie konsekwencji prawnych, jakie mógłby ponieś w procesie sądowym 
przed ogłoszeniem wyroku”12.

Przebieg mediacji:
1. Spotkania wstępne – odrębne z każdą ze stron, mediator informuje 

o celu, zasadach i możliwych efektach mediacji. Strony potwierdzają 
dobrowolność udziału w mediacji. Opowiadają o przestępstwie 
z własnej perspektywy, pokrzywdzony mówi o jego skutkach i swoich 
oczekiwaniach wobec sprawcy. 

2. Spotkanie mediacyjne – najczęściej „twarzą w twarz”, między stronami 
przy udziale mediatora. W trakcie spotkania i rozmowy strony wyjaśniają 
sobie najważniejsze dla nich problemy związane z przestępstwem 
i wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu i naprawienia sytuacji. 
Jeśli dojdą do porozumienia, mediacja kończy się spisaniem ugody. 
Jej autorami są strony – zapisują w niej, sprawca swoje zobowiązania 
wobec pokrzywdzonego, a ten ostatni swoją akceptację. 

3. Podpisanie ugody – mediator jest strażnikiem realności i konkretności 
podpisywanego porozumienia, które następnie przesyła do sądu. 
Porozumienie ma być mierzalne, aktualne, konkretne, realistyczne 

12 Polskie Centrum Mediacji, Skrypt szkoleniowy. Mediacje w sprawach karnych, 
s., 13. Źródło: http://www.kul.pl/files/37/Mediacja/skrypty/skrypt_karny.pdf 
(01.09.2017).
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i ma określać terminy13.

8. Sprawdzenie wiedzy

Materiały: małe kartki z napisami „Tak” i „Nie”

Aby zadośćuczynić potrzebujemy wiedzy, umiejętności i dobrej woli. Na 
koniec warsztatów sprawdźmy swoją wiedzę. Umiejętności i wolę uczestnicy 
mogą praktykować w realnym życiu. Każdy uczestnik bierze kartki – jedną 
z napisem „Tak” i drugą z napisem „Nie”. Prowadzący odczytuje pytania. 
Uczestnicy odpowiadają przez podniesienie wybranej przez siebie kartki. 
Prawidłowe odpowiedzi są zapisane w nawiasach. 

Test wiedzy:
1. Czy mediatorem może być osoba najbliższa dla sprawy albo 

pokrzywdzonego? 
(Nie w sprawach karnych. Jest to możliwe w procesie cywilnym)

2. Pan X. jako mediator namawia jedną ze stron do zajęcia określonego 
stanowiska. Czy jego postępowanie jest prawidłowe? 
(Nie, jest to naruszenie zasady neutralności i bezstronności)

3. Czy sprawca musi się przyznać do winy przystępując do mediacji? 
(Nie, musi przyznać, że dane fakty miały miejsce, nie musi przyznawać 
się do winy, choć  czym innym jest poczucie winy. Z takim poczuciem 
sprawca może przystąpić do mediacji)

4. Czy w mediacji mogą brać udział osoby postronne? 
(Tak, to zależy od zgody stron mediacji. Tak, zwłaszcza jeśli osoby te są 
uczestnikami zdarzenia lub procesu)

5. Czy ktoś może nas zmusić do mediacji? 
(Nie, istota mediacji zasadza się na dobrowolności)

6. Czy mediacja może się odbywać w samo południe na rynku Starego 
Miasta w otoczeniu gapiów? 
(Nie, jest to sprzeczne z zasadą poufności i bezpieczeństwa. Takie 
okoliczności nie budują atmosfery szacunku i zaufania, a te są 
niezbędne, aby uporać się z konfliktem i dojść do porozumienia)

7. Czy możliwa jest mediacja pośrednia? 
(Tak, jest możliwa i wskazana, gdy strony wola się nie spotykać)

8. Czy istnieje jakiś katalog przestępstw, których sprawcy są wykluczeni 
z możliwości przystąpienia do mediacji? 
(Nie, nie ma takiego katalogu przestępstw; jest katalog sprawców 
i stron, które nie kwalifikują się do mediacji. Trzeba mieć wolę, zdolność 
rozumienia i umiejętność podejmowania i wypełniania podjętych 
zobowiązań).

13 Tamże, s. 17.

10 minut
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SCENARIUSZ 13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZAPRAWA 
DO WOLNOŚCI I DOBREGO ŻYCIA

Wolność znaczy odpowiedzialność  
i właśnie dlatego ludzie boją się wolności.

G.B. Shaw

Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.

A. De Saint-Exupery

Cele:
•	 Ugruntujemy wiedzę o wartościach i ich znaczeniu dla odpowiedzialnego 

postępowania. 
•	 Rozwiniemy umiejętność samooceny oraz identyfikacji czynników 

ryzyka i czynników wspierających.
•	 Zrozumiemy, że odpowiedzialności można i trzeba się nauczyć, by być 

wolnym.

Metody: tworzenie – zrób coś z niczego, praca w grupach, burza mózgów, 
zajmij stanowisko – wybierz i zdecyduj, miniwykład, przećwicz i praktykuj.

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy, nożyczki, papier kolorowy, 
bibuła, plastelina, kolorowa włóczka, mazaki, brulion

Bibliografia: 
•	 Słownik języka polskiego.
•	 V. King, Teatr nasz wewnętrzny, Warszawa 1997.
•	 S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2003.
•	 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2012.

Czas trwania warsztatów: 4 godziny i 35 minut 

1. Życie – kolebka wszystkiego

Materiały: flipchart, markery, kartki, długopisy

Wartość i praktyczność odpowiedzialności przejawia się w codziennym 
życiu. Co to znaczy? Co dla nas znaczy życie, skoro jest punktem wyjścia do 
odpowiedzialności i wolności? Bez życia, ani jedno ani drugie nie byłoby 
możliwe. 

30 minut
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Ćwiczenie można zacząć od ogólnego pytania: Co – w kontekście życia 
– oznacza długoterminowa kara? (w sensie, z czego ona wynika, z czym 
się wiąże). Niewątpliwie, długoterminowa kara oznacza pozbawienie albo 
naruszenie albo zdezorganizowanie albo marnowanie życia. Prowadzący 
powtarza, że punktem wyjścia do pracy z takimi wartościami jak 
odpowiedzialność i wolność, jest życie. Dlatego wspólnie odpowiadamy na 
pytania, wcześniej zapisane na flipcharcie:
•	 Co to jest życie?
•	 Jakie jest jego znaczenie?
•	 Jakie jest według mnie (jakie przypisałbym mu cechy)?
•	 Ile razy się zdarza (ile razy mamy dane przeżyć swoje życie)?

Spójrzmy na te odpowiedzi z nieco innej perspektywy – własnej, bardziej 
osobistej, odnosząc je do siebie i własnego życia. Zadaniem uczestników 
jest samodzielnie odpowiedzieć na nieco zmodyfikowane pytania i zapisać 
je na kartce:
•	 Czym jest moje życie?
•	 Jakie ma dla mnie znaczenie? Co dla mnie znaczy, że żyję?
•	 Jakie jest moje życie? Jakimi cechami je opiszę?
•	 Ile razy będzie mi dane je przeżyć?

Konkluzje i przemyślenia omawiamy wspólnie na forum. Porównujemy 
obydwie wersje odpowiedzi – życia samego w sobie i życia własnego. Czy 
da się stworzyć „wspólny mianownik”? Czy uczestnicy odpowiedzieli 
podobnie lub tak samo, niezależnie czy pytanie dotyczyło życia w kontekście 
ogólnym czy ich własnego? Co z tego wynika dla odpowiedzialności? Jak ją 
rozumieć w kontekście życia? 

Podsumujmy: Być może wśród odpowiedzi pojawiły się takie słowa jak: 
„wolność”, „samostanowienie”, „wybory”. Jeśli nie, prowadzący dopisuje te 
wartości i własności człowieka, nieodłącznie związane z jego życiem. Istotne 
jest, by zrozumieć czym jest odpowiedzialność – dobrym punktem wyjścia 
jest wolność. Jak rozumieć wolność? Czy nie jest tak, że odpowiedzialność 
i wolność są jak awers i rewers jednej „monety”? Że jedna jest nieodłączna 
od drugiej? Że w odpowiedzialność jest wpisana wolność i jest jej pewną 
kontynuacją i potwierdzeniem? Czy wolność, którą realizuję i z której 
korzystam na co dzień jest rzeczywiście wolnością? Sprawdźmy to wspólnie.

2. Wolność życiowa jako punkt wyjścia

Materiały: załącznik nr 1 „Granice wolności”, długopisy

Przyjmijmy tezę, że wolność życiowa to wolność praktyczna, trudna, ale 
bezpieczna – nie wyrządza szkody ani mi, ani innym. To także wolność, 
która mieści się w moim bagażu podręcznym, a więc jest ograniczona, nie 

20 minut
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jest absolutna, nie jest wolnością do czynienia czegokolwiek i jakkolwiek. 
Sprawdźmy czy tak rzeczywiście jest – sprawdźmy czy nasza wolność ma 
granice?

Pomoże nam język, jakim się posługujemy. Zazwyczaj mówimy: „Jestem 
wolny od …” albo „Jestem wolny do …”. 

Prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi kartę pracy „Granice wolności” 
(załącznik nr 1). Ich zadaniem jest skreślenie prawdy – tego, od czego są 
wolni oraz tego do czego nie są wolni, czyli czego w danym momencie nie 
są w stanie realizować (niezależnie czy powody tkwią w nich czy w sytuacji). 
Następnie ochotnicy odczytują to, co pozostawili nieskreślone. Prowadzący 
mówi, że to, co pozostawili wytycza granice wolności. 

Do poprawnego rozwiązania należy skreślenie poniższych słów (żaden 
człowiek nie może powiedzieć, że jest wolny od bólu czy przyszłości, 
ani że jest wolny do pływania w oceanie jak ryba). Inne będą zależeć od 
indywidualnych cech i sytuacji uczestników (np. któryś może skreślić, że 
jest wolny od garniturów, gdyż raz na zawsze dokonał wyboru, że nawet 
na własny ślub założy dresy albo, że jest wolny do napisania symfonii, gdyż 
jego talent i znajomość muzyki mu na to pozwala).

Poprawne rozwiązania:

Granice mojej wolności
Jestem 
wolny 
od:

lęku, przyszłości, bólu, samotności, głodu, żony, pracy 
przymusowej, narkotyków, garniturów, godziny 16:00, troski 
o dzieci, edukacji szkolnej, konieczności mycia się, zakupów, 
podatków, oceny co jest dobre a co złe, konsekwencji, błędów, 
obowiązku wojska, inne ….

Jestem 
wolny 
do:

czytania książek, zrobienia planu tygodnia, pływania w oceanie 
jak ryba, zabierania innym portfeli, wyboru zatrudnienia, 
napisania listu, pójścia na pocztę, darowania komuś zniewagi, 
chodzenia po linie na wysokości 2000 m, zrobienia komuś 
niespodzianki, zrobienia komuś niegodziwości, przemienienia 
się w lwa albo grającą szafę, zatrzymania czasu na 3 minuty, 
napisania symfonii, inne ….

Podsumujmy: Człowiek nie jest wolny w tym sensie, że może zdecydować, 
by np. latać jak ptak lub by stworzyć coś z niczego, zdematerializować się, 
zarządzić by czas stanął. Nie jest też wolny, by zrobić szpagat z uwagi na 
wiek i zastane już mięśnie, ani aby napisać symfonię skoro nie ma talentu, 
ani nie zna się na muzyce. Nawet ocean nie jest nieograniczony i dzięki 
temu mamy połączenie komunikacyjne między kontynentami. Nawet 
orzeł nie jest wolny absolutnie, gdyż z podniebnych lotów w końcu wraca 
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do gniazda, by nakarmić pisklęta. To pozytywny i praktyczny aspekt 
ograniczonej życiowej wolności. Ponadto, jeśli człowiek nie ma w sobie 
wolności do wytyczania granic, to nie ma wolności w ogóle. Często szybko 
ją traci. Człowiek, który nie panuje nad samym sobą, nie może być wolny. 

Człowiek jest wolny w tym sensie, że może zająć postawę wobec siebie 
i życia, wobec ludzi i wiary. Zajęcie takiej postawy dokonuje się poprzez 
opowiedzenie się za konkretnymi wartościami i określonymi zachowaniami, 
na które człowiek decyduje się w konkretnej sytuacji życiowej. 

Człowiek potrafi podejmować działania w sposób wolny. Wolność ludzka 
oznacza zatem zdolność działania z własnej inicjatywy i zdolność wyboru 
działań w obliczu określonych możliwości i uwarunkowań1. Możemy 
ją określić „wolnością prawdziwą”, „wolnością bezpieczną”, „wolnością 
odpowiedzialną”. 

W miarę rozwoju i dojrzewania człowiek dorosły staje się świadomy 
własnych zachowań. Świadomość działania oznacza, że człowiek rozumie 
to, co czyni. Potrafi programować własne zachowania, potrafi określać ich 
cel oraz przewidywać skutki swoich działań. To czyni go odpowiedzialnym.

3. Związki między wolnością a odpowiedzialnością

Materiały: załącznik nr 2 „Wolność i odpowiedzialność na co dzień”, 
długopisy

Z wolności i odpowiedzialności korzystamy na co dzień wykorzystując 
różne obszary swojego wpływu. Obydwie wartości przejawiają się w wielu 
dziedzinach naszego życia: ciało i potrzeby biologiczne, rodzina, zdrowie 
psychiczne, samokształcenie/kształcenie np. szkoła, praca i kształcenie 
zawodowe, moje codzienne uczynki, moje krytyczne (przełomowe) 
czyny, najbliższe otoczenie, polityka. Przeanalizujmy teraz te dziedziny 
i sprawdźmy związek między wolnością a odpowiedzialnością. Prowadzący 
rozdaje grupom karty pracy „Wolność i odpowiedzialność na co dzień” 
(załącznik nr 2) celem uzupełnienia.  

1 M. Dziewiecki, Moralny wymiar ludzkiego działania: być człowiekiem to być 
odpowiedzialnym. Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/moralny_
wymiar.html (01.09.2017). Wyznawać wiarę dzisiaj, Wydawnictwo Diecezjalne, 
Sandomierz 1999, s. 483-489.

15 minut
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Obszar życia W czym 
przejawia się 

moja wolność?

W jaki sposób 
przejawia się moja 
odpowiedzialność?

Co wspólnego ma 
odpowiedzialność 
z wolnością? Jaki 
jest między nimi 

związek?
Przyjemność Codziennie 

zjadam 
snickersa.

Codziennie wypijam 
dwa litry wody 

i ćwiczę godzinę, aby 
dobrze zużytkować 

energię. 

Z początkiem 
tygodnia 

postanawiam sobie, że 
snickersa będę jadł co 

drugi dzień.

Wyrzuty sumienia

Skutek 

(dbałość o zdrowie, 
minimalizowanie 

negatywnych 
skutków jedzenia 

słodyczy)

Podsumujmy: Czy udało nam się zobaczyć związek między obydwiema 
wartościami? Tak, chodzi o konsekwencje (skutki, efekty) korzystania 
z naszej wolności. 

Interesujące jest, że słowo „konsekwencja” ma dwa znaczenia – obydwa 
podobnie współbrzmiące. Po pierwsze, jest to „skutek czegoś, rezultat, 
następstwo”, po drugie jest to „spójność działań, wytrwałość w robieniu 
czegoś, logiczna ciągłość w działaniu, wytrwałość w dążeniu do czegoś; 
postępowanie według przyjętych zasad, zgodnie z planem, spójne 
i przemyślane działanie, wytrwałość w dążeniu do celu”.

4. Konsekwencje

Materiały: kartki, długopisy, flipchart

Popracujmy nad stwierdzeniem, że odpowiedzialność jest kontynuacją 
i potwierdzeniem wolności. Przyjmijmy, że człowiek wolny to taki, który 
jest odpowiedzialny, czyli ponosi konsekwencje za swoje czyny. 

Jestem wolny w wyborze czy wypić kolejne piwo albo czy oddać komuś za 
zniewagę, ale jaki będzie ciąg dalszy? Jak wygląda moja odpowiedzialność? 
Odpowiedzialność to kontynuacja wolności, czyli konsekwencje moich 
wyborów i czynów. Jeśli ich unikam albo nie widzę, to czy pozostaję wolny? 
Czy mój wolny wybór – rzekomo pozbawiony konsekwencji – był wolny? 
Być może kolejne piwo nie jest wolnym wyborem, ale nałogiem. Być może 
uderzenie kogoś za zniewagę albo rzucenie mu wyzwiska, to nie wolność, 
tylko skłonność do gniewu i nieopanowanie, którym dość często ulegam.

Uczestnicy w małych grupach mają za zadanie dać trzy przykłady 

20 minut
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uzupełniając zdanie:

(według schematu: wolność → działanie → odpowiedzialność → 
konsekwencje)

W minionym miesiącu/półroczu korzystając z wolności zrobiłem... (działanie, 
czyn, rzecz). Wziąłem odpowiedzialność za to … (działanie, czyn, rzecz) i za 
jego konsekwencje... (skutki, efekty), zarówno te przewidywalne … jak i te 
nieprzewidywalne... 

Przykład: 

Korzystając z wolności wybrałem rower jako środek komunikacji 
i do pracy jeździłem na rowerze. Wziąłem odpowiedzialność 
za jazdę, jej organizację, użytkowanie roweru i wynikające 
konsekwencje. Zawiodło jednak moje użytkowanie i brak 
organizacji, a w konsekwencji zgubiłem kluczyki do zapięcia 
rowerowego. Jedyną parę. Dalsze konsekwencje to strata czasu na 
piłowanie starego zapięcia i koszty zakupu nowego.

Korzystając z wolności napiłem się piwa podczas przerwy w pracy. 
Byłem odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
pracy, w tym za bycie trzeźwym, i za efektywność – szef na 
popołudnie chciał mieć wyheblowane dwa krzesła. Konsekwencje 
wypicia piwa były dla mnie dość bolesne. Przy heblarce straciłem 
refleks i maszyna ucięła mi palec, w dalszej konwencji nie wyrobiłem 
się z robotą i szef nie wypłacił mi dniówki. 

Korzystając z wolności komunikacji plotkowałam ze znajomymi 
przez telefon. Moje rozmowy łącznie trwały 6 godzin. Dowiedziałam 
się dużo intrygujących rzeczy. O najciekawszej sprawie 
dowiedziałam się niestety dopiero na końcu – że moi znajomi 
są właśnie na wakacjach w Honolulu. Byłam odpowiedzialna za 
racjonalne użytkowanie telefonu, na miarę możliwości mojej karty 
płatniczej, za gospodarowanie czasem. W konsekwencji korzystania 
z wolności komunikacji, mam do zapłacenia rachunek w kwocie 
3.764 zł, czyli moje dwie pensje. W dalszej konsekwencji muszę 
wziąć „chwilówkę” albo podebrać matce z emerytury. W jednym 
i drugim przypadku czuję złość na siebie i przygnębienie. 

A teraz spójrzmy na to z perspektywy odwrotnej – z perspektywy końca. 
Grupy mają przeformułować zdanie zmieniając kolejność:

(według schematu: konsekwencje → odpowiedzialność → działanie → 
wolność)

Konsekwencje … (skutki, efekty), zarówno te przewidywalne … jak i te 
nieprzewidywalne... oraz to co zrobiłem (działanie, czyn, rzecz) wiązały się 
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z moją odpowiedzialnością/wziąłem odpowiedzialność. To co zrobiłem … 
(działanie, czyn, rzecz) wynikało z mojej wolności, czy tak?

Przykład: 

Straciłem czas na piłowanie starego zapięcia od roweru i 56 zł 
na zakupu nowego. Wcześniej zgubiłem jedyną parę kluczyków 
do zapięcia. Były to konsekwencje złej organizacji mojej jazdy 
na rowerze i użytkowania sprzętu, za co byłem odpowiedzialny 
decydując się na jeżdżenie rowerem do pracy. Moja decyzja była 
dobra i wynikała z wolności wyboru, ale ciąg dalszy to totalna 
głupota. Wolność i głupota nie idą w parze. 

Straciłem dniówkę swojej pracy – szef mi nie zapłacił i heblując 
mebel straciłem palec. To konsekwencje mojej decyzji o napiciu 
się piwa w „biały dzień”, w pracy, za którą byłem odpowiedzialny 
i którą lubiłem. Czy to była wolność? To piwo? 

Jestem do niczego, czuję złość i przygnębienie, mam do zapłacenia 
rachunek telefoniczny o wartości dwóch moich pensji, więc muszę 
okraść matkę albo wziąć pożyczkę, a te konsekwencje przewidywalne 
i nieprzewidywalne wiążą się z moją odpowiedzialnością za 
użytkowanie telefonu do właściwych spraw i celów. Czy moje 
6-godzinne plotkowanie ze znajomymi to wolność komunikacji?

Podsumujmy: Spojrzenie – jeszcze zanim coś zrobimy – z perspektywy 
końca, czyli konsekwencji pozwala nam ocenić nasz wybór – to co robimy, 
jak się zachowujemy, zarówno wobec samych siebie jak i innych. Dać sobie 
czas do namysłu i do zastanowienia się czy istotnie, to co zrobię będzie 
prawdziwą wolnością. Pozwala nam przewidywać dobre i złe skutki.

Okazuje się, że prawdziwa wolność zaczyna się znacznie wcześniej – 
w moim myśleniu i świadomości, refleksji i wiedzy. Czy taka wolność 
działania, robienia czegoś, której odbieramy czas namysłu, możliwość 
refleksji i konfrontacji z potencjalnymi konsekwencjami jest rzeczywiście 
wolnością? 

Z pewnością takie nasze działanie jest wyborem, ale niewiele wspólnego 
ma z wolnością i odpowiedzialnością.  

Pomiędzy bodźcem, a ludzką reakcją jest jeszcze zawsze wolność wyboru, 
na którą składają się: samoświadomość, wyobraźnia, sumienie, wolna wola2.

Są wybory, które prowadzą do wolności i są wybory, które prowadzą 
do zniewolenia. Tym ostatnim, zazwyczaj brakuje kontynuacji; są 
niekompletne, jeśli nie brałem pod uwagę konsekwencji czyli swojej 
odpowiedzialności. Jeśli zaś moje wybory nie prowadzą do niej – znaczy są 
2 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2012.
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nadużyciem wolności. Są fikcją, a nie wolnym wyborem. 

Wybory, które prowadzą do zniewolenia czy to fizycznego – kara pozbawienia 
wolności – czy wewnętrznego (uzależnienie, przywiązanie do nawyków, 
zamknięcie na określony sposób myślenia, zamknięcie się w swoim 
sposobie myślenia, swoich nawykach, rutynach, przyzwyczajeniach, wiara 
w determinację – taki już jestem), świadczą o braku odpowiedzialności, 
a nierzadko i czegoś więcej. 

Nie każde zachowanie człowieka, podjęte w sposób świadomy i dobrowolny, 
ma jednakową wartość. Pewne zachowania prowadzą do rozwoju i szczęścia, 
inne prowadzą do nienawiści, egoizmu, agresji. Na ratunek przychodzi nam 
właśnie odpowiedzialność. A skoro odpowiedzialność, to i konsekwencje. 
To one pozwalają nam ocenić czy nasze wybory są dobre czy złe, czy nasze 
decyzje są właściwe czy nie. Oczywiście potrzebujemy jeszcze pewnej 
wiedzy o skutkach i odwagi, aby je zobaczyć. Z tego wynika, że jesteśmy 
odpowiedzialni za obiektywizm. 

Weźmy przykład: „Kazik sięga po cyjanek z przekonaniem, że nie wyrządza 
sobie krzywdy”. Prawda czy fałsz? Fałsz. To subiektywne przekonanie 
Kazika, bo sprzeczne z obiektywnymi faktami. Konsekwencje będą dla 
niego przykre i śmiertelne. 

Aby być odpowiedzialnymi i wolnymi potrzebujemy zatem obiektywnych 
kryteriów, na podstawie których będziemy w stanie jednoznacznie i bez 
ryzyka błędu, odróżnić dobro od zła i podjąć właściwą decyzję, właściwie 
się zachować, przyjąć prawidłową postawę.

Podstawą do ustalenia tych kryteriów są naturalne, faktyczne (nierzadko 
udowodnione) konsekwencje decyzji, czynu, postawy. Jeśli te naturalne, 
obiektywne konsekwencje są negatywne to to, co zrobiliśmy albo to, co 
wybraliśmy jest złe, niewłaściwe, błędne.

Prowadzący prosi, aby każdy z uczestników podał przykład z własnego 
życia. 

„Nikt nie może uważać się za całkowicie obiektywnego sędziego 
własnego życia i postępowania. Wszyscy potrzebujemy 
obiektywnych kryteriów, dzięki którym możemy z pewnością 
odróżniać czyny moralnie dobre od czynów moralnie złych 
i przynoszących bolesne konsekwencje”3.

3 M. Dziewiecki, Moralny wymiar … op.cit.
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5. Odpowiedzialność

Materiały: plastelina, modelina, nożyczki, papier kolorowy, bibuła, 
zapałki, mazaki, brulion

Każda z grup z różnorodnych materiałów lepi postać uosabiającą 
„odpowiedzialność” (chodzi o jej personifikację). 
•	 Czy jest kobietą, mężczyzną czy dzieckiem? A może zwierzęciem?
•	 W co jest ubrana?
•	 Jaką ma posturę ciała i jaką przyjęła pozę?
•	 Czy coś trzyma w rękach? 
•	 Czy ktoś jej towarzyszy?

Następnie na forum każda z grup omawia swoją postać. Zauważamy, że o ile 
wolność doczekała się wielu wyobrażeń, odniesień, symboli i pomników, to 
odpowiedzialność kojarzy się po prostu z człowiekiem jako takim. Choć 
nie brak pewnych barwnych określeń, jak „człowiek jest kowalem swojego 
losu”, „jest sternikiem – wszystko w jego rękach”, „jest reżyserem swojego 
życia”. Dlatego prowadzący pyta czy to było trudne zadanie? Dlaczego? 
Z czym grupa miała trudności? Jakie uczestnicy stawiali sobie pytania?

Podsumujmy: Odpowiedzialność według encyklopedii PWN jest to 
obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji 
zachowania się własnego lub innych osób. W zależności od przyjętego dla 
jej ustalenia kryterium rozróżnia się wiele rodzajów odpowiedzialności: 
cywilną, karną, konstytucyjną, polityczną, prawną. 

Według sjp jest to postępowanie tak, by nie wywołać złych skutków. To 
postępowanie w sposób rozsądny i rzetelny.

Jeszcze inna definicja podaje, że „odpowiedzialność jest stanem pewnej 
powinności. Nie jest możliwe opisanie tej powinności, gdyż nie możemy 
odwołać się do określonych wartości oraz do realiów rzeczywistości, 
w obrębie której powinniśmy być odpowiedzialni, czyli do jakichś faktów. 
Co więcej, odpowiedzialność dopełniona przez fakty staje się wartością, 
np. w stwierdzeniu: pan X jest odpowiedzialnym dyrektorem firmy Z, 
potwierdzamy przydatność, wartość pana X jako dyrektora”4. 

Odpowiedzialność to podstawowa różnica między człowiekiem 
a zwierzętami, widoczna w zachowaniu. „Otóż zwierzęta działają w sposób 
automatyczny, to znaczy oparty na instynktach lub na zachowaniach 
wyuczonych, np. w oparciu o tresurę zaprogramowaną przez człowieka. 
Zwierzęta nie potrafią natomiast działać w sposób świadomy i wolny. 
Nie programują swoich zachowań ani nie przewidują ich skutków. Nie 
podejmują decyzji. W sposób instynktowny lub wyuczony reagują jedynie 
4 J. Kolarzowski, Wolność i odpowiedzialność. Źródło: http://www.racjonalista.pl/
kk.php/s,4547 (01.09.2017).

40 minut
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biernie na bodźce, które w danym momencie na nie oddziałują”5.

Prościej mówiąc, odpowiedzialność to:
•	 odpowiedź, ta właściwa z punktu widzenia wartości i norm 

(społecznych, prawnych, moralnych),
•	 zdolność reagowania, tego właściwego, rozsądnego z takiego samego 

punktu widzenia jak wyżej. 

Jeśli nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce 
w świecie i rolę jaką pełnimy, na oczekiwania i potrzeby innych, jeśli nie 
jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować w danej sytuacji, oznacza to, że 
mamy problem z odpowiedzialnością. 

6. Co to znaczy być odpowiedzialnym?

Materiały: kartki, długopisy

Część pierwsza

Znamy już definicję odpowiedzialności, spróbujmy ją teraz lepiej zrozumieć 
i poznać jej praktyczne zastosowanie. Każda z trzech grup będzie opisywała 
konkretny rodzaj odpowiedzialności. Pierwszym zadaniem jest wypisanie 
zachowań, które zaprzeczają wzięciu odpowiedzialności danego rodzaju 
(metoda przez zaprzeczanie). Odpowiedzi formułujemy w 1 osobie liczby 
pojedynczej (np. unikam dłużnika, okłamuję go i innych, itd.).

Grupa A – odpowiedzialność względem wierzyciela

Grupa B – odpowiedzialność rodzicielska

Grupa C – odpowiedzialność zawodowa (związana z wykonywaniem 
pracy)

Przykład:

A. Odpowiedzialność względem osoby, której jesteśmy dłużnikiem:
•	 unikanie osoby, której jesteśmy dłużni, zerwanie kontaktu, nie 

odbieranie telefonu,
•	 okłamywanie dłużnika, obiecywanie niemożliwego,
•	 zbywanie części składowych majątku, aby stać się niewypłacalnym,
•	 pożyczanie bez zamiaru zwrotu, nieczystość intencji,
•	 likwidacja dłużnika.

B. Odpowiedzialność rodzicielska (uchylanie się od obowiązku opieki):
•	 zaprzeczanie ojcostwu,
•	 uchylanie się od płacenia alimentów,
•	 zobojętnienie na losy dziecka,
5 M. Dziewiecki, Moralny wymiar … op.cit.

25 minut

15 minut



193Scenariusz 13

•	 niezaspokajanie potrzeb dziecka, zarówno tych materialnych jak 
i emocjonalnych,

•	 zrzeczenie się opieki rodzicielskiej,
•	 uchylanie się od odpowiedzialności za dziecko w ścisłym tego słowa 

znaczeniu (płacenie za ich czyny, np. matka płaci za wybity ząb podczas 
bójki w przedszkolu).

C. Odpowiedzialność zawodowa (np. kierowcy autobusu, lekarza):
•	 niebezpieczny dla pasażerów/ klientów/ pacjentów styl pracy, brawura, 

niedbalstwo, lekkomyślność,
•	 eksperymentowanie,
•	 brak certyfikacji, uprawnień, licencji,
•	 wprowadzanie się w stan zaburzający umiejętność panowania nad sobą 

(praca na kacu),
•	 nieudzielenie pomocy poszkodowanym,
•	 niedbanie o pojazd, narzędzia pracy,
•	 brak ubezpieczenia,
•	 nieaktualizowanie wiedzy.

Część druga

Kiedy grupy będą miały wypisane po kilka takich zachowań przy każdym 
„rodzaju odpowiedzialności”, obok zapisują ich odwrotność, piszą na czym 
polega zachowanie lub postawa człowieka odpowiedzialnego.

Przykład:

Grupa A – odwrotność: niezrywanie kontaktu z wierzycielem, dzielenie 
się każdą informacją na temat szans i terminu spłaty długu, bycie na 
wyciągnięcie ręki, do dyspozycji

Grupa B – odwrotność: niezaprzeczanie faktom, podstaw czy źródeł tej 
odpowiedzialności

Grupa C – odwrotność: ostrożność, umiarkowanie, praca z myślą 
o potrzebach innych

Podsumujmy: W efekcie każda grupa poda konkretne przykłady 
nieodpowiedzialnego i odpowiedzialnego zachowania lub postawy. 
Niezależnie od rodzaju odpowiedzialności, pewne elementy zapewne 
się powtórzą, bo w każdym przypadku chodzi o reakcję, o udzielenie 
odpowiedzi – o nieunikanie, nieodwracanie się do problemu czy obowiązku 
„plecami”, zareagowanie na swój błąd. Człowiek odpowiedzialny jest 
gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie, ponosi winę 
za coś, co wydarzyło się z jego błędu, bierze odpowiedzialność za składane 
przez siebie obietnice (za słowa) i zobowiązania.

10 minut
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7. Odpowiedzialność to konkret

Materiały: załącznik nr 3 „Odpowiedzialność to konkret”, długopisy, 
flipchart, markery

Część pierwsza

Prowadzący rozdaje uczestnikom kartę pracy „Odpowiedzialność to 
konkret” (załącznik nr 3). Każdy samodzielnie odpowiada na zawarte 
w niej pytania:
1. Co to znaczy, że jestem odpowiedzialny za siebie? Za bycie człowiekiem? 
2. Za co/za kogo jestem odpowiedzialny? (w ogóle i/lub w danej sytuacji)
3. To znaczy, że do czego jestem/byłem zobowiązany? (do podejmowania 

jakich działań, zadań, do zaniechania czegoś?)  
4. Za co/za kogo biorę na siebie odpowiedzialność? Do czego się 

poczuwam?
5. To znaczy, że co robię albo czego nie robię?

Część druga

Następnie wspólnie omawiamy odpowiedzi. Prowadzący w formie mapy 
skojarzeń wypisuje na flipcharcie powtarzające się kluczowe słowa, jakie 
wypowiadają uczestnicy. Wspólnie odpowiadamy też na pytanie skąd 
bierze się odpowiedzialność (jakie są jej źródła). Z ćwiczenia wynika, że 
odpowiedzialność bierze się z:
•	 pełnionej roli,
•	 oczekiwań otoczenia, np. bliskich, związanych z rolą czy ich potrzebami,
•	 stosunków i zasad społecznych,
•	 norm,
•	 czynów,
•	 zawieranych umów, choćby były ustne6,
•	 zdarzeń (np. prawo cywilne)7,
•	 wyznaczonych sobie celów,
•	 obietnic, które składamy,
•	 cech osobowych (wrażliwość, sumienie, empatia).

Podsumujmy: Prowadzący wyjaśnia, że wyróżnia się cztery rodzaje 
odpowiedzialności i ujawnia się ona – co odzwierciedla nasz język – 
w czterech formach. Mówimy o odpowiedzialności prawnej, społecznej, 
politycznej i moralnej. Różnią się one źródłem – w przypadku trzech 
pierwszych źródłem odpowiedzialności są normy, przepisy, reguły, 

6 Jest to odpowiedzialność kontraktowa, która powstaje z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek dokonania 
czynności prawnej, najczęściej umowy.
7 Odpowiedzialność cywilna to ponoszenie ujemnych konsekwencji w związku 
z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.
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obowiązki wynikające z roli społecznej, które są z nią naturalnie, a więc 
obiektywnie związane (pyt. 2 z karty pracy). Źródłem odpowiedzialności 
moralnej (biorę odpowiedzialność, poczuwam się – pyt. 4 z karty pracy) są 
cechy osobowe człowieka – jego wrażliwość, sumienie, dojrzałość. 

Filozofia rozróżnia cztery rozmaite sytuacje, w których występuje zjawisko 
odpowiedzialności: 
1. Ktoś ponosi odpowiedzialność za coś. 
2. Ktoś bierze odpowiedzialność za coś. 
3. Ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności.
4. Ktoś działa odpowiedzialnie. 

Odpowiedzialność jest konieczna i nieodłącznie związana z naszym 
życiem, nie da się bez niej dobrze przeżyć swojego życia, tworzyć dojrzałych 
i zdrowych relacji międzyludzkich. Dlatego jest pewnego rodzaju normą 
– kto od niej odstaje, kto nie jest odpowiedzialny, nie podejmuje się jej, 
traci szacunek i zaufanie, traci „twarz”, bywa, że traci wolność, rodzinę, 
zaufanie, czyli wszystkie komponenty życia, które sprawiają, że jest ono 
pełne i wartościowe.

8. Odpowiedzialność – zaprawa do wolności i dobrego życia

Materiały: flipchart, markery, załącznik nr 4 „Gotowość = 
odpowiedzialność”, długopisy

Część pierwsza

Życie – także w trakcie kary za murami więzienia – to czas dany na 
odkrywanie tych różnych aspektów/rodzajów odpowiedzialności 
i przygotowanie do odpowiedzialnego i samodzielnego życia, niezależnie 
po której stronie muru. Do życia z poszanowaniem własnej i cudzej 
wolności. Wspólnie odpowiadamy na pytanie, z czym kojarzy się nam 
odpowiedzialne życie „na wolności”?

Pytania pomocnicze celem stymulacji burzy mózgów:
•	 Co to znaczy życie „na wolności”? Co to znaczy przygotować się do 

życia „za murami”?
•	 Jakie wymagania stawia życie „na wolności”? Co zrobić, aby je spełnić?
•	 Co zrobić, aby przygotować się do życia na wolności „za murami”? 
•	 Jaką wartość ma życie „na wolności”? 
•	 Jaką wartość uznalibyśmy za podstawową, niezbędną do zachowania 

odzyskanej wolności?

Podstawą odpowiedzialnego i samodzielnego życia to wiedzieć, kim i jakim 
jestem, na co mnie stać, do czego – dobrego i złego – jestem zdolny, kogo 
potrzebuję, komu jestem potrzebny, od kogo zależę. Drugą podstawą są 

45 minut
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konkretne umiejętności społeczne. 

Wydaje się, że podstawową i najważniejszą wartością dla zachowania 
swojej wolności jest bezpieczeństwo. To konieczność ochrony tej wartości 
zdecydowała o wymiarze kary i całym życiu skazanego. Prowadzący może 
zapytać jak uczestnicy rozumieją „bezpieczeństwo”? Czy są gotowi by 
chronić tę wartość? Co zrobili, by się do tego przygotować?

Część druga

Po wspólnej dyskusji uczestnicy wykorzystując metodę SWOT i kartę pracy 
(załącznik nr 4), szacują swoją gotowość i dojrzałość do życia „na wolności”. 
Nie wiemy czy i kiedy to życie będzie ich udziałem, ale taka samoocena jest 
potrzebna w każdym momencie. Dlaczego? Gdyż punktem odniesienia jest 
odpowiedzialność – rewers wolności. Być gotowym do życia „na wolności”, 
oznacza być odpowiedzialnym.

Uczestnicy wypisują swoje mocne i słabe strony, które w 100% zależą od 
nich i na które mają wpływ. Uwzględniają, w jak wielu sferach funkcjonuje 
człowiek i w jak różnych aspektach się wyraża (sposób myślenia, uczucia, 
obawy, działania, umiejętności, talenty, nastawienie wobec siebie 
i ludzi, przyszłości i przeszłości). Odnoszą się więc do swojej wolności 
i odpowiedzialności wewnętrznej.

Prowadzący może wypisać na flipcharcie pytania pomocnicze:
•	 Z czym sobie nie radzę/radzę?
•	 Jakie mam wykształcenie, zawód, certyfikaty, staż pracy?
•	 Czego się boję w związku z życiem „na wolności”?
•	 Czego mi brakuje, a jest potrzebne albo niezbędne „na wolności”?
•	 Co potrafię robić, jaki mam talent, jakie mam umiejętności?
•	 Ile mam oszczędności?
•	 Czy umiem budować relacje z ludźmi i podtrzymywać je?

W dolnych wierszach tabeli uczestnicy wypisują możliwości i zagrożenia 
(czynniki ryzyka) związane z wyjściem z więzienia i życiem „na wolności”, 
które od nich nie zależą w ogóle albo w małym stopniu. Są ich obszarem 
troski, a nie wpływu. Te zagrożenia – czynniki ryzyka – trzeba przewidzieć, 
a następnie określić możliwości i sposoby poradzenia sobie z nimi albo 
zneutralizowania ich. Chodzi o możliwości i zagrożenia, które stwarza 
świat, z którego wychodzą (i który odcisnął na nich piętno) i jednocześnie 
świat zewnętrzny „za murem”.

Następnie prowadzący prosi, aby uczestnicy samodzielnie dokonali 
zestawienia swoich słabych i mocnych stron, zagrożeń i szans związanych 
z wyjściem na wolność. Czy w dniu dzisiejszym te elementy równoważą się, 
czy starcza im mocnych stron i szans, by poradzić sobie ze swoimi słabościami 
i zagrożeniami? Czy mogą powiedzieć, że ta samoocena odzwierciedla ich 

30 minut
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100% gotowość do odpowiedzialnego życia „na wolności”? 

Jeden lub dwóch uczestników na ochotnika mogą przedstawić zrobioną 
samoocenę. 

Podsumujmy: Być może za wcześnie jest, aby odpowiedzieć sobie na 
te pytania. Nie szkodzi. Dzięki ćwiczeniu każdy dowiedział się czegoś 
o sobie, skonfrontował się z rzeczywistością swoich obaw i niedostatków 
w odpowiedzialności oraz z czynnikami ryzyka. Wie, nad czym ma 
pracować oraz w kogo lub co ma zainwestować czas i energię. 

Wszystko co wypisane – mocne i słabe strony, zagrożenia i możliwości – 
to fakty i istotne przekonania o samym sobie, życiu i świecie, od którego 
człowiek zależy i który go otacza. Z faktami się nie dyskutuje. To, co 
można zrobić, to przyjąć wobec nich określoną postawę – mniej lub 
bardziej odpowiedzialną i dojrzałą (buntowniczą, wrogą, negatywistyczną, 
roszczeniową, destrukcyjną bądź pokojową, empatyczną, pro-aktywną).

To co zrobili uczestnicy, to przejrzeli się we własnych oczach. Nie można 
zapomnieć, że aby poznać prawdę i zyskać trochę mądrości, trzeba przejrzeć 
się w oczach innych – w lustrze społecznym. Być może żaden z uczestników 
nie dostrzegł jednego z istotnych zagrożeń: 
•	 w życiu „na wolności” będą im przeszkadzać i utrudniać społeczną 

adaptację nawyki więzienne (wszystko co kryje się pod słowem 
prizonizacja, czyli uwięziennienie); nie tylko chodzi o zachowanie, 
język, tatuaże, lecz także o nawyki w myśleniu, postrzeganiu świata – 
dzieleniu go na wrogi i przyjazny, frajerski i niefrajerski;

•	 życie w więzieniu to stały, określony rytm, zewnętrzna kontrola, 
automatyzmy, porządek, darmowy wikt i opierunek, monotonia barw, 
ograniczony zasób słów, zamknięty krąg ludzi; wolność oznacza utratę 
tego wszystkiego, a jednocześnie dostępność do wielu dóbr, sposobów 
i narzędzi, i brak „strażnika”.

Erich Fromm w swojej książce „Ucieczka od wolności” zauważa, że 
w człowieku jest dążność do pozbycia się wolności. To zjawisko można 
zaobserwować w społeczeństwach i społecznościach totalitarnych, to jest 
takich, w których ludzie przyzwyczaili się, że to ktoś za nich wybiera. Czują 
się źle „na wolności”, kiedy nie ma jasno określonych reguł, nakazów i racji.

 

9. Z perspektywy końca…

Materiały: załącznik nr 5 „Program wolnościowy”, długopisy, 
flipchart, kartki

40 minut
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Część pierwsza

Prowadzący rozdaje każdemu uczestnikowi materiał celem przemyślenia 
„Programu wolnościowego” – czyli bardzo konkretnego już planu na życie 
„za murem” – i dodatkową kartkę. Każdy ma 10 minut, aby przemyśleć 
materiał i zrobić notatki. Jeśli uczestnicy potrzebują więcej czasu, można 
przedłużyć pierwszą część ćwiczenia.

TWÓJ PROGRAM WOLNOŚCIOWY

Wyobraź sobie ostatni dzień w ZK – jutro masz wyjść na 
kontrolowaną wolność. Tym jest przecież warunkowe zwolnienie, 
gdy pozostajesz pod kontrolą państwa (kuratora) i społeczeństwa. 

O której wstaniesz? W co się ubierzesz? Co spakujesz do torby 
podręcznej, a co do innych toreb? Co zabierzesz ze swojej celi? Jak 
jeszcze przygotujesz się do wyjścia? 

Kto po Ciebie wyjdzie? I jeśli to będzie ktoś bliski, co mu powiesz 
i co mu ofiarujesz? Sam otrzymałeś przecież największy dar – życie 
„na wolności”. 

Co będzie zawierał Twój portfel – jakie dokumenty i ile pieniędzy? 
Czy będziesz miał na bilet do miejsca zamieszkania albo na 
taksówkę?

Co pomyślisz o minionych latach w Zakładzie? Co pomyślisz 
o sobie – kim się stałeś? 

Czy wiesz po co to wszystko było – po co odbywałeś karę, po co 
byłeś w więzieniu, jakiemu celowi to służyło? 

Co osiągnąłeś? Kim się stałeś? Czego udało Ci się nauczyć? W jakich 
programach resocjalizacyjnych sprzyjających Twojej readaptacji 
społecznej brałeś udział? Czy potrafisz je wymienić? Czy potrafisz 
wymienić trzy konkretne korzyści, jakie dzięki każdemu z nich 
odniosłeś? Co osiągnąłeś? 

Jakie masz wykształcenie? Jaki zawód zdobyłeś? Jaką pracę teraz 
podejmiesz? Na ile procent oceniasz szanse zatrudnienia? Z czego 
zamierzasz się utrzymać?

Czy Twoi bliscy będą z Ciebie dumni? Czy będą mogli liczyć na 
Twoją pomoc – będziesz w stanie dać im wsparcie materialne 
i emocjonalne? Dlaczego tak myślisz?

Czy zrobiłeś sobie listę spraw do załatwienia? Czy zrobiłeś listę spraw 
dla Ciebie najważniejszych? Czy zrobiłeś listę spraw ryzykownych 
– jesteś w stanie nazwać swoje słabości i pokusy, które mogą Cię 

10 minut
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przerosnąć? Czy zrobiłeś listę swoich problemów do rozwiązania, 
z którymi w Zakładzie nie udało Ci się skutecznie poradzić? Czy 
zrobiłeś listę trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu, 
które prawdopodobnie będziesz miał? Jak planujesz się z nimi 
uporać?

Czy zrobiłeś listę swoich obowiązków i zobowiązań, które 
podejmiesz, bo wiesz jaką pełnisz rolę w najbliższym otoczeniu? 
Czy zrobiłeś listę swoich sojuszników i przyjaciół, ludzi, na których 
pomoc możesz liczyć?

Jakie jest Twoje motto życiowe? Znalazłeś je i zapisałeś? Przeczytasz?

Jest wtorek, dzień roboczy. Czy zaplanowałeś najbliższe dni? Kiedy 
pójdziesz do urzędu pracy, urzędu gminy, banku? Kiedy spotkasz 
się z pracownikiem socjalnym? Czy zrobiłeś rozeznanie jakie są 
organizacje społeczne na rzecz opuszczających zakłady karne? 
Wymienisz je?

Kiedy spotkasz się z kuratorem? Czy przygotowałeś się do 
rozmowy z nim? Jak wygląda Twój plan wolnościowy, który mu 
przedstawisz? Co tam wpisałeś – pracę na umowę zlecenia albo 
regularne zatrudnienie, złożenie wniosku o rentę albo emeryturę, 
złożenie wniosku o zasiłek, edukację? 

Patrząc z perspektywy końca, jak myślisz kim i gdzie będziesz za 3 
lata?

Część druga

A. Wersja scenki z publicznością 

Prowadzący prosi, aby z grupy zgłosiło się dwóch ochotników. Ich 
zadaniem jest odegranie scenki – jeden jest ex-skazanym, a drugi jest jego 
kuratorem – rozmowy (wywiadu, diagnozy) w celu opracowania „Programu 
wolnościowego”. Kurator – o czym uczestnik grający skazanego nie wie – 
wykorzystuje pytania z otrzymanego w pierwszej części materiału. Będzie 
to więc wymagająca i dość niezwykła rozmowa. Podobnie jak to się ma 
z wolnością – wymagającą i niezwykłą. Obydwie postacie mają swobodę 
w prowadzeniu rozmowy. 

Każdy z pozostałych uczestników oglądających scenkę w każdym 
momencie, byleby to nie było częste czy złośliwe, może zrobić stop-klatkę 
(np. sygnałem będzie klaśnięcie), jeśli inaczej odegrałby rolę ex-skazanego. 
Wówczas zastępuje dotychczasowego „aktora”. 

Prowadzący jako narrator zwraca się do ex-skazanego: Zapewne chcesz 
spotkać kuratora „z prawdziwego zdarzenia”, pomocnego, z zaangażowaniem 

30 minut
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i ludzkim podejściem do skazanych i ich pierwszych kroków „na wolności”. 
No to go spotkałeś. Oto pan kurator i Wasze pierwsze spotkanie. 

B. Wersja bez publiczności 

Scenki można odegrać w parach, bez udziału publiczności i stop-klatki. 
Taki sposób może bardziej ośmielać i otwierać uczestników. 

Podsumujmy: Program wolnościowy (pytania, na które odpowiedzieliśmy 
i te na które nie znamy dziś odpowiedzi) jest sprawdzianem naszej 
odpowiedzialności – odpowiedzialnego podejścia do siebie i swojej 
wolności. 

Ćwiczenie dowiodło nam, że odpowiedzialność to:
•	 konkretny wysiłek (refleksja, namysł, praca, zadania), samodzielność, 

życie „na własny rachunek”,
•	 odpowiednia jakość, bo nie można być „trochę” odpowiedzialnym ani 

„trochę” nieodpowiedzialnym ani „bylejak” odpowiedzialnym,
•	 czas i proces, bo nie rodzimy się odpowiedzialni – uczymy się jak 

nimi być, jak rozumieć odpowiedzialność, odczytywać w konkretnych 
sytuacjach, i czynić zadość. Każdy z nas dostaje czas i jego trudniejsze 
i łatwiejsze godziny lub minuty, konkretne talenty i konkretne trudności. 
Nie ma lepszych lub gorszych. Różnica jest w warunkach życia. One 
są ważne i płynące z nich ograniczenia albo możliwości mają wpływ 
na sposób w jaki odczytujemy, poczuwamy się do odpowiedzialności 
i realizujemy ją. Ale one nie determinują jej istoty, nie ujmują ani nie 
odbierają nam odpowiedzialności,

•	 konkret – jesteśmy odpowiedzialni za konkretne czyny, zachowania, 
podejście, postawy, oceny, słowa.

10. Odpowiedzialność biletem wstępu

Materiały: kartki, długopisy

Siadamy w kole i wracamy do naszych postaci „Odpowiedzialności” (z 
ćwiczenia piątego) – stawiamy je na środku sali, aby były dla wszystkich 
widoczne. Odpowiedzialność ma twarz, figurę, porusza się albo zastygła 
w pozie zastanowienia. Ożywią ją nasze pytania. 

Każdy uczestnik ma za zadanie napisać dwa pytania jakie chce zadać 
„Odpowiedzialności”. Następnie przekazuje swoje pytania, uczestnikowi 
siedzącemu obok. Jego zadaniem jest znaleźć odpowiedź. Ćwiczenie można 
zakończyć na niniejszych warsztatach i przewidzieć czas na odczytanie 
kilku pytań wraz z odpowiedziami. 

W innej wersji zakończenia na przygotowanie odpowiedzi uczestnicy 

15 minut
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mieliby czas do kolejnych warsztatów. Zapisane odpowiedzi byłyby 
„biletem wstępu” na ostatnie zajęcia. 
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Część Il
Zadania – praca 

samodzielna 
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ZESZYT 1
SPOŁECZEŃSTWO JAKO TAKIE  

CZYLI JAKIE?

Cele:
•	 Utrwalisz wiedzę na temat społeczeństwa jako takiego. 
•	 Zrozumiesz jego złożoność i zasady jakie przydają się w życiu społecznym.
•	 Wzmocnisz umiejętności krytycznego myślenia o trendach w społeczeństwie 

i popularnych opiniach większości.
•	 Udoskonalisz umiejętności argumentowania swojego zdania.

Pomocne książki: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sobie w społeczeństwie sięgnij 
po E. Aronsona, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995 oraz R. Benedict, Wzory 
kultury, Warszawa 2002.

Trochę wiedzy

Społeczeństwo

To pojęcie powszechnie używane w naukach o człowieku, zwłaszcza w naukach 
społecznych. Za jego pomocą najczęściej określa się formę życia zbiorowego. 
Społeczeństwa utrzymują swój kształt przez dłuższy czas, są względnie trwałe, lecz 
podlegają przeobrażeniom. Podstawową składową każdego społeczeństwa jest 
człowiek, który łącząc się z innymi, tworzy grupy społeczne. Jeden człowiek może być 
członkiem kilku grup, gdzie pełni różne role społeczne.

Kluczowe słowa dla zrozumienia społeczeństwa to: człowiek, życie zbiorowe, trwałość 
i przetrwanie, grupa, rola społeczna, istota społeczna, więzi, współzależność. 

Człowiek jako istota społeczna

Spójrz na siebie z dwóch perspektyw: jako na istotę społeczną i jako indywidualną 
jednostkę. Co widzisz? Jednocześnie masz naturę społeczną i jednostkową, własną 
i niepowtarzalną. Zestaw cechy obydwu swoich natur:
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Ty jako istota społeczna … Ty jako istota indywidualna 
i jednostkowa …

•	 jesteś zależny, powiązany różnymi 
więzami z innymi 

•	 wchodzisz w interakcje z innymi 
i nawiązujesz kontakty

•	 podejmujesz role społeczne  
•	 uczysz się wspólnego języka: słów, 

gestów, symboli  
•	 masz możliwość realizacji 

wspólnego celu lub wspólnych 
interesów 

•	 masz poczucie wspólnoty z innymi: 
wspólnoty wartości, zasad, 
doświadczeń i uczuć

•	 jesteś autonomiczny i niezwiązany
•	 jesteś samodzielny i działasz sam
•	 jesteś odpowiedzialny za siebie – 

żyjesz na własny rachunek 
•	 wykraczasz poza role społeczne 
•	 masz swój własny język, sposób 

opisywania świata i indywidualny 
sposób komunikowania się

•	 masz własny cel do realizacji 
i indywidualne interesy

•	 masz poczucie własnej odrębności, 
niekiedy wyobcowania 
i doświadczasz swojej samotności 

Jednocześnie masz obydwie natury i to nie przeszkadza, abyś znalazł swoje miejsce 
w świecie i pracował na własne i wspólne szczęście. Chodzi o to, abyś umiejętnie 
korzystał z obydwu Twoich natur, nie skłócał ich, lecz znalazł między nimi równowagę. 

Podobnie jak każdy, funkcjonujesz przecież w dwóch wymiarach: społecznym 
i jednostkowym. Poprzez odkrywanie swoich indywidualnych możliwości i potrzeb, 
niezależnie od innych, poznajesz swoją odrębność i charakter. Swoje możliwości 
i umiejętności możesz realizować i przejawiać w relacji do samego siebie i w relacjach 
z innymi, np. napisać autobiografię „do szuflady” albo ją opublikować. 

Nawiązując lub budując relacje z innymi ludźmi trzeba Ci się w jakimś stopniu odsłonić 
– pokazać to, co myślisz, czujesz, jakie masz opinie, w co wierzysz. Wchodząc w relacje 
uczysz się siebie i innych ludzi. A w końcu stajesz się zdolny wykorzystywać wpływy 
i zasoby innych dla rozwoju i ubogacenia swojego indywidualnego i społecznego 
wymiaru. Wymiar indywidualny rozrasta się do społecznego, natomiast Twoja 
społeczna istota pozwala Ci stale się uczyć, stale wzbogacać wiedzę o sobie samym 
i innych. Zgodnie ze słowami poetki Wisławy Szymborskiej: „Tyle wiemy o sobie, ile 
nas sprawdzono”.

Takie wychodzenie do świata, otwarcie się na innych ludzi, oznacza gromadzenie 
doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i tych dobrych inaczej. Każde z nich w jakiś 
sposób Cię ubogaca. Daje Ci okazję zmiany swojego otoczenia, choćby miało ono 
obszar Twoich wyciągniętych rąk. Jeśli jednak porównasz to do błahej czynności – 
rzucenia kamieniem w wodę – okaże się, że Twoje możliwości i wpływy mogą sięgać 
najdalszych kręgów. Takie jakie powoduje rzucony kamień, który fałduje powierzchnię 
jeziora.
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Role społeczne

Role społeczne, które pełnisz w społeczeństwie, można scharakteryzować, jako zbiór 
oczekiwań, które grupa ma wobec Ciebie lub uprawnienia jakie Tobie nadaje. Pojęcie 
roli społecznej ściśle wiąże się z pozycją społeczną, czyli Twoim miejscem w grupie 
lub zbiorowości. Twoje role społeczne i zajmowane przez Ciebie pozycje można 
podzielić na dwie grupy:
1. Przypisane – na ich przyjęcie czy zajmowanie nie masz wpływu, są one stałe 

i niezmienne, wynikają z oczekiwań; wchodzisz w nie niejako naturalnie, rodząc 
się, stając się czyimś synem, bratem, a następnie funkcjonując w szerszej niż 
rodzina, konkretnej zbiorowości (szkoła, praca, grupa taneczna, itd.).

2. Osiągane – sam je wybierasz lub zdobywasz je swym własnym wysiłkiem i pracą.

Więźniowie w zakładzie karnym także tworzą pewien rodzaj społeczności. Na 
więzienie można spojrzeć jako na zbiorowość ludzką mieszkającą na określonym 
terenie, w której więzi społeczne oparte są na wspólnocie warunków życia, wspólnej 
kulturze i obyczajach oraz specyficznej kontroli społecznej. Tak jak inni poza murami, 
skazani pełnią wiele ról życiowych. Do Ciebie należy rozstrzygnięcie czy Ty i oni 
pełnicie tylko role przypisane czy również osiągacie i tworzycie dla siebie pewne role.

Zanim przejdziesz do zadań odpowiedz sobie na następujące pytania:
•	 Do jakich zadań/działań – dla innych i na rzecz innych – się poczuwam?
•	 Jakie zadania – dla innych i na rzecz innych – pełnię?
•	 Za jakie relacje (z kim) biorę odpowiedzialność? Co ona konkretnie znaczy?
•	 Podejmując jakie działania buduję więzi z innymi?
•	 Komu ufam?
•	 Kto może mi zaufać i dlaczego?
•	 Czy można na mnie liczyć? Co o tym świadczy?
•	 Czy mam jakiś sposób, aby innych nie ranić swoim osądem, oceną, słowem, 

przekleństwem, nieufnością, wrogim działaniem? Jaki to sposób? 

Zadania

Zadanie 1. Istota społeczeństwa na chłopski rozum…

Poniżej znajduje się kilka propozycji zilustrowania społeczeństwa. Który Twoim 
zdaniem jest najbardziej trafny, to znaczy najlepiej oddaje istotę tego, czym jest 
społeczeństwo? Wybierz jeden schemat i uzasadnij swój wybór.
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. Co nas łączy? Nasze więzi społeczne 

Zastanów się i napisz co Twoim zdaniem najmocniej łączy społeczeństwo? Dlaczego 
mimo różnic między ludźmi, którzy je tworzą, wciąż udaje się zachować ciągłość 
i jedność społeczeństwa? Możesz odnieść się do zaproponowanych odpowiedzi lub 
podać własne.
a. Wspólna historia i tradycje narodowe
b. Poczucie niewystarczalności, zależności od siebie nawzajem
c. Wartości 
d. Instynkt przetrwania
e. Te same interesy i potrzeby, np. bezpieczeństwa

1. 2. 3.

6.5.4.

7. 8. 9.
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f. Media
g. Grupa osób posiadająca władzę
h. Wrodzone uspołecznienie
i. Solidarność i poczucie współodpowiedzialności
j. Religia
k. Zdolni i charyzmatyczni przywódcy
l. Wspólne autorytety
m. Więzi rodzinne, koleżeńskie i dalsze
n. Coś innego? ……………………………...

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

Zadanie 3. Czy masz wpływ na swoje otoczenie?

Poniższe kręgi oznaczają Twoje otoczenie – ludzi, z którymi się spotykasz, grupy 
społeczne, do których przynależysz lub tworzysz. Nazwij je i wpisz w odpowiednie 
kręgi, biorąc pod uwagę, które z nich są Tobie najbliższe (bo najsilniej na Ciebie 
oddziałują, a Ty na nie) oraz te, które są dla Ciebie odległe, na które nie masz zbytniego 
wpływu.
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Zadanie 4. Twoje role społeczne

Jakie role, które pełnisz obecnie są rolami przypisanymi, a które osiąganymi? Pamiętaj, 
że role osiągane są rolami dobrowolnie przyjętymi lub stworzonymi przez Ciebie. 
Wypisz je odpowiednio w tabeli.

Moje role przypisane Moje role osiągane

Zadanie 5. Zdejmij różowe okulary!

Wszystko ma swoje dobre i gorsze strony, także życie społeczne. Przypuszczalnie, 
co trzeci dzień któraś rola albo grupa albo ktoś obok poddaje Cię jakiejś trudnej 
sytuacji. Możliwe też, że sam stajesz w sytuacji zwanej konfliktem ról. Sytuacja, 
w której znajdujesz się pod naciskiem różnorodnych (czasem rozbieżnych) oczekiwań 
wynikających z ról społecznych które pełnisz, nazywamy konfliktem ról. 

Zastanów się czy w ostatnim miesiącu lub półroczu byłeś w takim konflikcie ról? Jeśli 
tak, opisz tę sytuację (te sytuacje) z Twojego życia. Czy sprowadzały się one tylko do 
konfliktu roli więźnia z inną pełnioną przez Ciebie rolą? Czy były też niezależne od 
roli „skazanego”? Zastanów się także:
1. Czy dokonałeś jednoznacznego wyboru jednej z ról? Jeżeli tak, to czy dostrzegasz 

jakieś „straty” po Twojej stronie lub drugiego człowieka bądź grupy? Jak doszedłeś 
do wybrania jednej roli za ważniejszą od drugiej? Czym się kierowałeś?

2. Czy udało Ci się pogodzić obie role, właściwie bez strat? W jaki sposób? 

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

Zadanie 6. Życie społeczne wyklucza „nigdy” i „na zawsze”. Buduje potencjał 
zmiany!

Rola społecznie przypisana nie zawsze i nie wszędzie wiąże się z takimi samymi 
oczekiwaniami. Znaczenie ról zmienia się w czasie oraz różni się w zależności od 
kultury, cywilizacji, a także od nas samych – naszych twórczych działań, odwagi 
i tolerancji. Obejrzyj obrazki pokazujące różne role kobiety. Czy widzisz różnice 
między rolami? Zdefiniuj zarówno role jak i wypisz kilka różnic, które dostrzegłeś. 
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ZESZYT 2
MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ –  

NATURA CZY DOBRZE ZAGRANE ROLE?

Cele: 
•	 Skonfrontujesz swoją wiedzę o płci i stereotypach, które jej towarzyszą.
•	 Wzmocnisz umiejętność uzasadniania swojego stanowiska.

Pomocne książki: E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995, D. 
Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, Kobiety i mężczyźni: odmienne 
spojrzenie na różnice, (red.) B. Wojciszke, Gdańsk 2005.

Trochę wiedzy

Skąd się wzięło przekonanie, że istnieje coś takiego, jak męskość i kobiecość? Co to 
takiego i czego dotyczą poglądy na ten temat?

„Chociaż bycie mężczyzną lub kobietą w każdej kulturze może oznaczać coś zupełnie 
innego, to płeć jest ważna wszędzie” (S. E. Cross, H. R. Markus). Niezależnie od tego, 
co myślisz na temat męskości swojej czy innych bądź na temat kobiecości swojej czy 
innych, przyda Ci się trochę uporządkowanej wiedzy.

Po pierwsze, nasze przekonania i poglądy, zwłaszcza związane z czymś tak widocznym 
i różniącym pod wieloma względami jak płeć, biorą się ze stereotypów. To nie jest 
„złe”, choć zazwyczaj bywa błędem myślenia i wiąże się z subiektywną oceną. Stereotyp 
„to konstrukcja myślowa, zazwyczaj powszechna wśród członków danej grupy 
społecznej, oparta na schematycznym i uproszczonym postrzeganiu rzeczywistości 
(zjawisk społecznych, kulturowych lub pewnej kategorii osób), zabarwionym 
wartościująco, często bazującym na uprzedzeniach i niepewnej wiedzy”1. Stereotypy 
są odzwierciedleniem wiedzy funkcjonującej w społecznej świadomości na temat 
różnych grup czy kategorii społecznych. Wiedza ta pochodzi z wielu źródeł i jest 
kształtowana przez różnorodne czynniki, m.in. przez szeroko rozumianą kulturę: 
mass media, systemy wychowania i edukacji, systemy religijne, literaturę i sztukę oraz 
naukę, a także poprzez proces socjalizacji w rodzinie2.

Płeć jako cecha uniwersalna i łatwo identyfikowalna jest szczególnie podatna na 
tworzenie stereotypów. Stereotypy płci opisują przekonania, że poszczególne 

1 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 2002, 204 i 263.
2 B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, t. 
3, Gdańsk 2000, 205-224.
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zachowania charakteryzujące jedną płeć, nie odnoszą się do drugiej3, dotyczą cech 
osobowości, ról społecznych, wyglądu zewnętrznego (w tym fizyczności kobiet 
i mężczyzn) oraz zawodów4. Stereotypy płciowe, w odróżnieniu od innych, mają 
zazwyczaj opozycyjny charakter, gdyż umiejscawiają cechy męskie i kobiece na dwóch 
biegunach (np.: kobiety są emocjonalne, mężczyźni racjonalni; kobiety są czułe, 
mężczyźni nieczuli).

Po drugie, istotne jest współczesne rozróżnienie na płeć biologiczną i płeć społeczną. To 
właśnie ta druga obrosła stereotypami. Płeć biologiczna to zespół cech odróżniających 
organizm żeński wytwarzający komórki jajowe od organizmu męskiego wytwarzającego 
plemniki. Płeć społeczna albo społeczno-kulturowa (inaczej gender, czyli rodzaj) to 
społeczno-kulturowy wymiar płci odnoszący się do społecznego charakteru różnic 
między kobietami i mężczyznami. To kształtowany w trakcie dziejów ludzkości zespół 
cech, postaw, ról społecznych i zachowań przypisanych mężczyźnie lub kobiecie przez 
społeczeństwo i kulturę5. Przypisanych ze strony społeczeństwa, ale i akceptowanych 
i przyjmowanych bądź wręcz przeciwnie, odrzucanych przez jednostkę. Zapewne 
znasz postacie wyjątkowych kobiet i mężczyzn, które wyprzedzały swoją epokę 
i społeczeństwo w sposobie bycia, myślenia, przełamywania stereotypów, także tych 
związanych z płcią.

Po trzecie, rolę społeczną można określić jako społeczny scenariusz zachowań 
jednostki, w którym wyraża się suma oczekiwań do niej kierowanych z uwagi na 
pozycję, którą zajmuje w strukturze społecznej. Scenariusz ten opisuje:
•	 związane z zajmowaną przez jednostkę pozycją: nakazy, zakazy, swobody, 

oczekiwania i obowiązki, czyli zakres odpowiedzialności, przy czym wszystko to 
jest dobrze utrwalone w świadomości społecznej i wiąże się z socjalizacją,

•	 rolę subiektywną, czyli osobistą koncepcję jednostki dotyczącą jej zachowania 
się w związku z zajmowaną pozycją społeczną. W ciągu swojego życia, człowiek 
odczytuje oczekiwania społeczne związane z pozycją i rolą, interpretuje je i daje 
odpowiedź; jest gotów do podejmowania przypisanych zachowań, lecz czasem 
robi to w indywidualny, oryginalny sposób,

•	 faktyczne zachowania jednostki w związku z zajmowaną przez nią pozycją 
społeczną, czyli pełnioną na co dzień rolą.

Jak się domyślasz, z rolą społeczną wiąże się rola płciowa, czyli zespół oczekiwań, 

3 J. Miluska, Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań 1996, s. 299.
4 L. Brannon, Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002, s. 608.
5 S. Królikowska, Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec 
zdrowia, w: „Nowiny Lekarskie” 2011, 80, 5, s. 389. Źródło: www.medicalnews.ump.edu.pl/
uploads/2011/5/387_5_80_2011.pdf (01.09.2017). Gender to pojęcie socjologii. Oznacza, że 
tożsamość płciowa kobiet i mężczyzn nie jest zdeterminowana tylko przez cechy biologiczne 
obu płci (anatomię, cechy fizjologiczne, układ hormonalny itd.), ale również jest kształtowana 
społecznie i kulturowo, poprzez narzucane w danej kulturze wzory zachowań, modele 
męskości i kobiecości, role społeczne, normy i oczekiwania społeczne, które funkcjonują 
w danej kulturze jako stereotypy płci.
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nakazów, obowiązków i swobód ze względu na płeć.

Po czwarte, możesz wnioskować, że pojęcie męskości i kobiecości kształtowało się 
z czasem, w związku z zadaniami, jakie brali na siebie mężczyźni i kobiety oraz 
w związku z tym, w co wyposażyła ich natura – zarówno cechy fizyczne (siłę), jak 
i psychiczne (troskę o coś). I był to nieustanny dialog między naturą, oczekiwaniami 
społeczności i aspiracją jednostki. Czasami dialog bywał burzliwy i nierówny, czasami 
przeistaczał się w „walkę”, czasem kończył pokojem lub emancypacją.

To wszystko oznacza, że rozumienie tych pojęć nie jest dowolne, ale nie jest też 
gorsetem wiążącym na stałe Twoje przekonania.

Definicja słownikowa6  określa „kobiecość” jako zespół cech właściwych kobiecie; 
to natura kobieca. Chodzi więc o cechy i właściwości, które kobieta ma ze względu 
na swoją płeć. Z czym się one wiążą? Podpowiedź daje nam słownik synonimów 
(wyrazów bliskoznacznych), który określa „kobiecość” za pomocą 63 skojarzeń. 
Niektóre wskazują na biologiczny i fizyczny wymiar kobiecości (atrakcyjność, 
cudowność, czar, dorodność, gracja, piękność, ponętność, powab, seksapil, uroda, 
kokieteria, zmysłowość), niektóre na usposobienie czy cechy psychiczne (anielskość, 
artyzm, intymność, nastrojowość, niezwykłość, sympatyczność, zjawiskowość, 
frywolność, szelmostwo, emocjonalność, intuicyjność, wrażliwość, opiekuńczość, 
delikatność, skłonność do poświęceń, uprzejmość, subtelność, uległość, troskliwość), 
niektóre na społeczną i kulturową rolę kobiety, związaną ze stereotypami (gospodyni 
domowa, opiekunka).

Tymczasem „męskość” to zespół cech właściwy mężczyznom, typowy dla mężczyzn. 
Podobnie do „kobiecości” wyznacznikiem „męskości” są zarówno cechy biologiczne 
i fizyczne (siła, muskularność, potężność, maskulinizm, reprezentacyjność, 
przystojność), jak i cechy psychiczne oraz te związane z usposobieniem lub 
skłonnościami (władczość, niezależność, dominacja, samodzielność, racjonalność, 
powściągliwość i opanowanie, aktywność, stanowczość, agresywność, nieczułość, 
„twardość”) oraz te związane z pełnionymi rolami lub oczekiwaniami społecznymi 
i kulturowymi (mąż stanu, przywódca, głowa rodziny).

Zadania

Zadanie 1. Z czego wynika podział w traktowaniu?

W naszej kulturze, ale i w psychice, zakorzenione są mechanizmy dokonujące podziału 
świata na męski i kobiecy. Świat męski to władza, dominacja, siła, niezależność; 
natomiast świat kobiecy to uległość, bezsilność i pasywność. Czy tak jest w istocie? 
Czy ta wiedza wynika z Twojego doświadczenia obserwacji i refleksji?

Wiesz już nieco więcej o płci jako takiej  i niezależności od niej, która to może wyrażać 
się w działaniach, dokonaniach i temperamencie, Masz doświadczenie i własne 
6 Internetowy słownik synonimów. Źródło: https://synonim.net/ (01.09.2017).
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obserwacje.
•	 Napisz, jak Ty postrzegasz skojarzenia i atrybuty (charakterystyczne cechy) świata 

męskiego oraz kobiecego. 
•	 Następnie zastanów się, czym taki podział jest uzasadniony? Jakie są przyczyny 

i powody tego, że w ten sposób przypisujesz określone cechy kobiecie i mężczyźnie?   
•	 Przemyśl, jakie są skutki tego, że w taki, a nie inny sposób definiujesz męskość 

i kobiecość? Jak postępujesz wobec mężczyzny, którego uznajesz za „mało” 
męskiego, a jak wobec kobiety, którą uważasz za „mało” kobiecą?  

Zadanie 2. Zmienna tożsamość

Po zapoznaniu się z charakterystykami niżej opisanych postaci, uszereguj je począwszy 
od tej, z którą utożsamiasz się najbardziej, a skończywszy na tej – z która najmniej.
•	 Anna Nowak – właścicielka dużej agencji reklamowej, która spędza w pracy 

więcej niż 8 godzin dziennie. Praca jest jej pasją. Rozwija się, realizując projekty 
dla krajowych i międzynarodowych klientów. Prywatnie żona i matka dwójki 
dzieci. Stara się godzić obowiązki matki z pracą zawodową, ale z racji dużej ilości 
obowiązków, nie ma zbyt wiele czasu na sprawy związane z prowadzeniem domu.

•	 Tomasz Nowak – mąż Anny. Nie pracuje. Wspólnie z żoną podjęli decyzję, że to ona 
będzie aktywna zawodowo, a on zajmie się prowadzeniem domu. Tomasz odwozi 
dzieci do szkoły, a potem na zajęcia pozalekcyjne, zajmuje się przygotowywaniem 
posiłków, a także dba o porządek w mieszkaniu. Pasją Tomasza jest sklejanie 
papierowych modeli samolotów. Sprawia mu to radość. Jest też w tym na tyle 
dobry, że zdobył kilka nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych.

•	 Zosia Kowalska – miłośniczka motoryzacji i szybkiej jazdy. Nie tylko jeździ 
samochodami, zna się również na ich naprawie, gdyż od małego podpatrywała 
tatę, który prowadził warsztat. Nie ma dzieci, ani stałego partnera. Na chwilę 
obecną chce zdobywać doświadczenie i być coraz lepszym kierowcą rajdowym.

•	 Mateusz Filipczak – instruktor nurkowania głębinowego i skoków 
spadochronowych. Uznany specjalista w tych dziedzinach. Kilka lat spędził 
w Australii, gdzie nabywał umiejętności. Szykuje się do otwarcia swojej własnej 
szkoły spadochroniarskiej. Planuje założyć rodzinę w przyszłości. Na razie jednak 
najbardziej zależy mu na rozwoju własnej działalności.

•	 Dominik Mors – makler giełdowy. Praca jest dla niego tak samo ważna jak czas 
spędzany z rodziną i ten przeznaczony na realizowanie jego pasji – pieczenie 
ciast. Dominik przygotowuje wypieki, które smakują nie tylko jego najbliższym, 
przyjaciołom i sąsiadom, ale także klientom, którzy składają u niego zamówienia 
na specjalne okazje. Ma on trzech synów, których stara się zarazić swoją pasją.

Po dokonaniu wyboru, zwróć uwagę na to, czym kierowałeś się szeregując postaci. 
Czy zwracałeś uwagę na płeć, wykonywaną pracę, zainteresowania, a może na rodzaj 
i charakter relacji z bliskimi? Czy powiedziałbyś, że Anna lub Zosia są za mało 
kobiece, a Mateusz, Dominik bądź Tomasz za mało męscy? Zastanów się co stoi za 
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Twoimi przekonaniami. Jak myślisz, z jakimi reakcjami społecznymi mogą spotkać 
się osoby, których zachowania, rodzaj wykonywanej pracy, pasje odbiegają od tych 
stereotypowych?

Zadanie 3. „Zatrudni mnie Pani? Dlaczego nie?”

Jak wiesz, stereotypy płci wiążą się także z wykonywanym zawodem. Być może 
trudno jest Ci wyobrazić sobie, mężczyznę, który tka przy krosnach lub zajmuje się 
grupą przedszkolaków, albo kobietę, która szuka ropy na platformie wiertniczej lub 
jest wojskowym snajperem.

No to spróbuj. Poszukujesz pracy i legalnego źródła utrzymania. W miejscu Twojego 
zamieszkania i w obszarze kilku gmin, nie ma innej pracy jak tylko:
•	 „Zatrudnię mężczyznę jako wychowawcę i opiekuna do kilkunastoosobowej 

grupy pięciolatków w prywatnym przedszkolu nr 6 w Zduńskiej Woli. Praca na 
pełen etat, także w niektóre dni ustawowo wolne od pracy. Wynagrodzenie do 
negocjacji”.

•	 „Zatrudnię kobietę do wyrębu drzewa i pracy w tartaku. Zapewniam przeszkolenie, 
odzież ochronną, dowożenie do miejsca pracy, ciepły posiłek. Płacę od godziny 
(maksymalna dzienna praca to 12 godzin)”.

Napisz krótki list motywacyjny do przyszłego pracodawcy, przekonując go, że jesteś 
właściwym kandydatem do tej pracy. Popatrz na to z perspektywy pracodawcy – 
chce efektywnego pracownika, a tę efektywność zapewnią pewne cechy, zdolności, 
kondycja, itd., a nie płeć.

Zadanie 4. Do refleksji

W tym zadaniu nie ma miejsca na złość ani uprzedzenia ani stereotypy. Masz szansę 
być od nich wolny.

Jeśli będziesz miał taką możliwość – samodzielnie lub w ramach kółka filmowego – 
obejrzyj któryś z dwóch proponowanych Ci filmów, „Obywatel Milk” reż. Gus Van 
Sant (2008), czas trwania 2 godz. 8 min. albo „Samotny mężczyzna” reż. Tom Ford 
(2009), czas trwania 1 godz. 39 min.

Twoim zadaniem jest być szczerym ze sobą i dać odpowiedź na trzy pytania:
•	 Za co polubiłeś głównego bohatera?
•	 Za co cenisz głównego bohatera?
•	 W czym byś go naśladował?

 Do tych filmów i pytań możesz wracać w każdym czasie. To nie jest jednorazowy test.
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ZESZYT 3
SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO TAKA  

CZYLI JAKA?

Cele:
•	 Zdobędziesz i utrwalisz wiedzę na temat sprawiedliwości jako takiej i różnych jej 

rodzajów.
•	 Rozwiniesz umiejętności patrzenia na sprawiedliwości z różnych perspektyw. 
•	 Wzmocnisz umiejętności rozwiązywania problemów związanych ze 

sprawiedliwością i rozstrzyganiem o niej. 
•	 Udoskonalisz umiejętność uzasadnienia własnych przekonań. 

Pomocne książki: Jeśli chcesz zrozumieć sprawiedliwość i jej zasady wybierz 
odpowiednie rozdziały książki M. Środy, Etyka dla myślących, Warszawa 2011 
i przeczytaj M. J. Sandela, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa, 2013.

Trochę wiedzy

Prawdopodobnie potrzebujesz opisywać świat w kategoriach sprawiedliwy – 
niesprawiedliwy. Jest więc niesprawiedliwy los, sprawiedliwy człowiek, niesprawiedliwe 
traktowanie innych, niesprawiedliwa kara, niesprawiedliwa waga sprawiedliwości. 
Jest też ktoś, kto Cię ocenił sprawiedliwie i ktoś, kto niesprawiedliwie podzielił jakieś 
dobro. Dostrzegasz sprawiedliwość, która karze i która naprawia. 

Skąd taka potrzeba? Czym jest sprawiedliwość sama w sobie i co dla Ciebie oznacza? 
Jak ją definiujesz i czy w jednakowy sposób jak inni? Może każdy ma własną definicję 
i wyobrażenie o sprawiedliwości? Jeśli tak jest, czy mimo to, można wyodrębnić jej 
stałe cechy, które każdy niezależnie od doświadczeń i poglądów by wymienił?

Spróbuj zmierzyć się z tematem sprawiedliwości. 

Co to jest sprawiedliwość? 

Sprawiedliwość to „uczciwe, prawe postępowanie”. Jedno z podstawowych pojęć 
etycznych i prawnych, oznaczające cechę przypisywaną człowiekowi (sprawiedliwy 
człowiek), jego działaniom i czynom (sprawiedliwe postępowanie) lub instytucjom 
społecznym (sprawiedliwe prawo, sprawiedliwy ustrój, sprawiedliwy wyrok). 
Najczęściej sprawiedliwość wiąże się z odpowiednim rozdziałem dóbr i bezstronnością.
•	 Ujęcie potoczne przyjmuje, że człowiek, który działa sprawiedliwe przykłada 

do siebie i innych ludzi zawsze tę samą miarę moralną i stara się w relacjach 
z nimi postępować zgodnie z wyznawanymi przez siebie zasadami. Dotyczy to 
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szczególnie sytuacji, w których występuje konflikt interesów. W szerszej skali, np. 
w skali państwa i prowadzonej przez niego polityki, mówi się, że panuje w nim 
sprawiedliwość, jeśli jego system prawno-polityczny traktuje w równy, uczciwy 
i zgodny z uznawanymi powszechnie normami wszystkich ludzi znajdujących się 
pod jego władzą.

•	 Ujęcie klasyczne pochodzi od rzymskiego prawnika Ulpiana, według którego 
sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego 
mu prawa. Chodzi więc o oddawanie tego, co się komu należy: zapłata za 
niegodziwość, zapłata za zasługę, „zapłata” należna każdemu człowiekowi ze 
względu na jego godność, niezależnie od jego zasług i niegodziwości. Inaczej 
mówiąc, każdy człowiek ze swej natury posiada pewne prawa i wolności, 
a sprawiedliwość polega na ich poszanowaniu. Podobnie Arystoteles wyróżnił 
sprawiedliwość rozdzielczą i wyrównawczą. Pierwsza polega na obiektywnym 
podejściu do każdego uczestnika danej społeczności. Druga polega na karaniu 
przewinień i nagradzaniu zasług.

Rodzaje sprawiedliwości, sprawiedliwość społeczna i równość

Jak patrzysz na symbol sprawiedliwości, widzisz jedną Panią z Wagą. Pani jest jedna, 
ale ma różne rodzaje odważników. Istnieją więc różne rodzaje sprawiedliwości:
•	 według prawa – sprawiedliwość wyrokowania, 
•	 według polityki – podział dóbr materialnych według ustalonych i znanych 

wszystkim zasad i kryteriów, z zapewnieniem równości szans i uprawnień 
obywateli wobec prawa (każdy jest równy według prawa),

•	 według społeczeństwa – sprawiedliwość społeczna, która oznacza: (1) przyznanie 
człowiekowi tego, co z tytułu jego wkładu pracy lub zasług słusznie mu się należy 
i przyznanie mu należnych mu praw wynikających z zasad demokracji; (2) w miarę 
równy dostęp do podstawowych dóbr materialnych dla wszystkich obywateli; 
przynajmniej w miarę równe szanse na uzyskanie takiego dostępu do tych dóbr, 
który umożliwia godne życie, a tym samym brak grup społecznych zepchniętych 
na margines nędzy i pozbawionych realnych szans na poprawę swojej sytuacji.

Inaczej mówiąc, sprawiedliwość społeczna rządzi stosunkami między grupami 
społecznymi o różnych interesach, których wzajemne uprawnienia i obowiązki opierają 
się na idei proporcjonalności, a nie równości. Sprawiedliwość społeczna koncentruje 
się na dobru wspólnym: od konkretnych grup wymaga określonych świadczeń 
na rzecz dobra wspólnego, tak, aby wszyscy mogli z niego korzystać. Przykładem 
tych świadczeń są podatki, Fundusz Aktywizacji Zawodowej skazanych, Fundusz 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, akcja 1% na organizację 
pożytku publicznego. Każda z grup społecznych i każdy człowiek – uczestnik danej 
społeczności przyczynia się do tworzenia dobra wspólnego i jednocześnie ma w nim 
swój udział. 
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Sprawiedliwość społeczna to coś co zależy od Ciebie i innych, coś co codziennie staje 
się Twoim udziałem mimo że nie tworzysz prawa ani nie jesteś politykiem. Koncepcja 
sprawiedliwości społecznej postuluje budowanie świata bardziej równego za pomocą 
różnych, oczywiście legalnych środków, np. poprzez tworzenie odpowiedniego 
prawa, tworzenie instytucji, edukację powszechną, dostęp do sądów, urzędów, dóbr 
i usług. Sprawiedliwość nie oznacza równości. Czy zgodzisz się z tym twierdzeniem, 
że sprawiedliwość bywa nierównością? Jak myślisz, co to znaczy? W czym się może 
przejawiać ta nierówność i dlaczego mimo nierówności człowiek nie odczuwa 
niesprawiedliwości?

Podpowiedzią może być fragment wiersza Jana Twardowskiego:

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, 
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to 
samo nikt nikomu nie byłby potrzebny, Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja 
jest nierównością”.

Mimo to sprawiedliwość i równość przyciągają się jak magnes. Dlatego ciągle 
aktualnym pytaniem jest pytanie, na ile państwo i jego prawo powinno ingerować 
w życie indywidualne i społeczne, aby zrównywać szanse różnych ludzi i w jakich 
sferach. 

Odwieczny spór dotyczy koncepcji państwa jako takiego: 
•	 Czy jesteś za tzw. państwem dobrobytu (państwem socjalnym) silnie ingerującym 

w życie jednych i uzależniających od swej pomocy i świadczeń pozostałych?
•	 Czy jesteś za państwem liberalnym, które zapewnia minimum świadczeń 

socjalnych, aby jego obywatele byli wolni od nędzy i strachu przed nią i mieli 
równy dostęp do edukacji, zostawiając im w rękach całą resztę odpowiedzialności 
za własne życie? 

Chciej być świadomy, że od przyjętej przez Ciebie koncepcji państwa zależy Twoja 
wizja sprawiedliwości społecznej i pozostałych jej rodzajów – według polityki 
i prawa. Im większe oczekiwania wiążesz z państwem i przypisujesz mu większą 
rolę w rozdziale dóbr, przyznawaniu szans, kształtowaniu stosunków społecznych, 
cywilnych, gospodarczych i karnych, im większe stawiasz państwu żądania i domagasz 
się określonych świadczeń, tym bardziej liczysz na jego ingerencję i pomoc, i tym 
bardziej stajesz się od niego zależny. 

Im bardziej wymagasz od siebie, stwarzasz sobie szanse rozwoju, tworzysz własną 
przestrzeń wolną od zainteresowania urzędników państwa, im bardziej stajesz się 
samodzielny, zrzeszasz się z innymi ludźmi z Twojej społeczności, zakładasz „koła 
samopomocy”, tym bardziej stajesz się odpowiedzialny i poszerzasz sferę swojej 
wolności. Mimo że wolność i odpowiedzialność kosztuje sporo wysiłku i oznacza 
pracę od podstaw, nierzadko bez wymarzonego kapitału, budowana samodzielnie 
i oddolnie jest dużo silniejsza niż ta budowana przy pomocy państwa.
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Nauka o państwie wyróżnia pięć rodzajów sprawiedliwości społecznej1:
1. każdemu to samo – czyli pogląd zakładający, że wszyscy członkowie społeczności 

powinni być traktowani jednakowo, niezależnie od jednostkowych uwarunkowań. 
W praktyce pogląd ten zaprzecza zasadzie sprawiedliwości społecznej ze względu 
na swój utopijny charakter;

2. każdemu według jego zasług – każdy członek społeczności powinien być 
traktowany według swoich zasług. To kryterium należy do subiektywnych, rodzi 
się bowiem pytanie: jak owe zasługi mierzyć?;

3. każdemu według jego dzieł – pod uwagę brane są efekty działalności jednostki, 
których wartość utożsamia się najczęściej z ich wartością wymienną, a nie wkład 
pracy. Jest to kryterium pragmatyczne, jego stosowanie w praktyce przyczynia się 
do wykształcania elit gospodarczych. W tym ujęciu nie są uwzględniane naturalne 
uwarunkowania jednostki, które wpływają na efektywność jej pracy;

4. każdemu według potrzeb – jest to zasada oparta na poczuciu solidarności, 
zakłada równość w zaspokajaniu przynajmniej podstawowych potrzeb jednostki. 
Znajduje zastosowanie w prawodawstwie socjalnym i koncepcjach państwa 
opiekuńczego, prowadzi jednak do problemów wynikających ze zróżnicowania 
potrzeb oraz kwestii ich finansowania;

5. każdemu według pozycji – kryterium arystokratyczne, wywodzące się z koncepcji 
hierarchicznej budowy społeczeństwa. Zakłada dystrybucję dóbr według pozycji 
społecznej.

Czy sprawiedliwość jest czymś obiektywnym czy relatywnym? 

Sprawiedliwość w wykonaniu ludzi nigdy nie jest doskonała i nie może taka być. 
Z jednej strony jest wartością obiektywną – podzielamy jej wyobrażenie, zgadzamy 
się co do stałych jej cech czy przejawów. Z drugiej strony – jako że każdy z nas jest 
inny – i dlatego nadajesz jej subiektywne, indywidualne znaczenie. Nie oznacza 
to, że sprawiedliwość jest względna, zależna od ludzkiej kariery, złej woli, ambicji, 
jednostkowego interesu. Wymierzanie i tworzenie sprawiedliwości jest pracą, 
trudnym zadaniem, ważeniem kilku interesów, spojrzeniem z kilku perspektyw, 
a przede wszystkim z perspektywy rozsądku. Sprawiedliwość podobnie jak inne 
wartości odwołuje się do Twojego rozsądku i poczucia racjonalności. Tylko w ten 

1 Ch. Pereman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s. 22-30 cyt. za A. Drożdż, Czy 
sama sprawiedliwość wystarcza?, s. 17. Źródło: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/02.
pdf (01.09.2017). P. Wróbel, Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości, 
w: Studia Socialia Cracoviensia 5 (2013) nr 1 (8), s. 141. Źródło: https://www.
google .pl /ur l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi_
kc 6 O 0 J DWA h U DJ 5 o K HQ 4 z AU YQF g h W M Ag & u rl = http % 3 A % 2 F % 2 Fy a d d a .
i c m . e d u . p l % 2 F y a d d a % 2 F e l e m e n t % 2 F b w m e t a 1 . e l e m e n t . d e s k l i g h t -
4 2 8 f e e 0 a - d 0 f c - 4 f 0 9 - 8 2 f f - 3 b f a e 0 d a a 2 8 b % 2 F c % 2 F 4 3 4 - 9 5 4 - 1 - S M .
pdf&usg=AFQjCNGqc4Z1Z8SKO13KGpSU7IZT3coO_g (01.09.2017) oraz https://
pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87 (dostęp: 10.08.2017).
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sposób można zapewnić, że sprawiedliwość będzie obiektywna. 

Z drugiej strony, ważne jest to, w jaki sposób sprawiedliwość jest wypracowywana 
– czy masz na to wpływ i swój udział. Liczy się procedura, zaś sam efekt, np. wyrok, 
podział dóbr, jest rzeczą wtórną. 

Przykładem sprawiedliwości uwzględniającej bardziej procedurę niż sam efekt, jest 
sprawiedliwość naprawcza. To sprawiedliwość, którą współtworzą skonfliktowane 
strony: dążący do zysku pracodawca i wyzyskiwany pracownik, przestępca i ofiara, 
małżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia w istotnej sprawie i krzywdzą 
się nawzajem. Co to jest sprawiedliwość naprawcza? 

Zanim poznasz jej definicję, spróbuj ją narysować. Może to być symbol, scenka, 
mapa Twoich skojarzeń. Z czym kojarzy Ci się ta sprawiedliwość? Z samochodowym 
warsztatem mechanicznym? Uściskiem dłoni? A może zupełnie z czymś innym?

Twoja wizja sprawiedliwości naprawczej:

Nowozelandzki ksiądz pracujący z trudną młodzieżą, Jim Consedine, jeden z twórców 
sprawiedliwości naprawczej napisał: „Potrzebna jest nam filozofia, która karanie 
zastępuje pojednaniem, zemstę na sprawcach – pomocą dla ofiar, alienacje i nieczułość 
– wspólnotą i zjednoczeniem, negatywizm i destrukcję – naprawą, przebaczeniem 
i łaską. Taka jest filozoficzna baza sprawiedliwości naprawczej”2. Sprawiedliwość ta 
obejmuje całą gamę ludzkich emocji i działań, m.in. leczenie, przebaczenie, litość 
i pojednanie. Nie wyklucza stosowania sankcji ani odpowiedzialność karnej, lecz 
równy nacisk kładzie na naprawę szkody i zadośćuczynienie. Filozofia naprawcza 
przynosi lepsze efekty niż filozofia zemsty. 

Jedną z jej postaci jest mediacja, czyli próba doprowadzenia do ugodowego, 
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego lub cywilnego, 
w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, 
neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, 
łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – 
w wypracowaniu porozumienia.

2 J. Consedine, Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004, s. 
12.
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Zadania

Zadanie 1. „Życie nie zawsze jest fair wobec ciebie, ale Ty zawsze możesz być 
uczciwym w życiu” 

Sam, a jeśli masz taką możliwość, wspólnie z inną osobą wypisz na kartce trzy sytuacje, 
w których czułeś się niesprawiedliwie potraktowany i trzy sytuacje, kiedy postąpiłeś 
niesprawiedliwie wobec drugiego człowieka. Zastanów się nad przyczynami tej 
„niesprawiedliwości” i staraj się znaleźć środek zaradczy – jak zneutralizować te 
sytuacje lub im zapobiec. Przyczyny nie zawsze tkwią w sytuacji czy układzie sił. Być 
może będziesz potrzebował sięgnąć do swoich przekonań i motywacji, gdyż to one 
Tobą „pokierowały”.

Na koniec poszukaj odpowiedzi na pytanie: 

W jaki sposób możesz okazać sprawiedliwe traktowanie innym w swoim najbliższym 
otoczeniu? 

Spróbuj sformułować kilka konkretnych reguł do zastosowania na co dzień. Mogą to 
być np.: „Wszystkich, których spotykam w pracy będę traktować w taki sam sposób, 
bez uprzedzeń”, „Będę szanować innych, czyli słuchać tego, co mają do powiedzenia, 
nawet gdy się z nimi nie zgadzam”, „Będę brać w obronę tego, kto jest traktowany 
niesprawiedliwie”, „Będę dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi i pomagać im 
osiągnąć coś, czego sami nie są w stanie osiągnąć”.

Twoje reguły sprawiedliwego postępowania i traktowania innych do zastosowania na 
co dzień:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................................

Zadanie 2. Po co sprawiedliwość bez społeczeństwa? 

Jak wiesz, to Trybunał Konstytucyjny (TK) – po przyjęciu skargi każdego kto uważa, 
że jego prawa i wolności zostały naruszone, po wysłuchaniu jego głosu i rozważenia 
jego interesów, jak i każdego innego będącego w podobnej sytuacji – ma wiele 
do powiedzenia o sprawiedliwości społecznej. Musi on bowiem ważyć interes 
jednostkowy i interes wspólny (tzw. dobro wspólne). Spośród poniższych cytatów – 
wskazanych przez TK cech i znaczeń sprawiedliwości społecznej – wybierz dwa cytaty, 
które Twoim zdaniem są najważniejsze. Spróbuj uzasadnić swój wybór metodą PRES.
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PRES to skrót od przedstawienia własnego punktu widzenia, jego powodów, 
podania przykładu z życia i podsumowania. Dzięki tej metodzie uczymy się 
wyrażać swoją indywidualną opinię według schematu: Punkt widzenia – 
Powody – Przykład – Podsumowanie.

Przykład:

Punkt widzenia: Uważam, że najważniejszą zasadą sprawiedliwości społecznej 
jest solidarność społeczna.

Powody: Solidarność wzmacnia nasze poczucie współodpowiedzialności za 
społeczeństwo i słabszych społecznie ludzi i ośmiela nas, aby im pomagać. 

Przykład: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja 1%, założenie fundacji 
pożytku publicznego na rzecz ofiar dowodzą, że solidaryzując się z innymi 
i działając wspólnie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie uskutecznić naszą 
pomoc.

Podsumowanie: Dlatego uważam, że ze względu na dobro wspólne – 
odpowiedzialne i szczęśliwsze społeczeństwo – solidarność jest podstawową 
zasadą sprawiedliwości społecznej.

Trybunał Konstytucyjny o sprawiedliwości społecznej:
•	 Sprawiedliwe wyważenie interesu ogółu i interesów jednostki 
•	 Sprawiedliwe traktowanie przez prawo 
•	 Równość wobec prawa
•	 Solidarność społeczna
•	 Minimum bezpieczeństwa socjalnego 
•	 Zabezpieczenie podstawowych warunków egzystencji 
•	 Zakaz drastycznego różnicowania sytuacji życiowej ludzi
•	 Proporcjonalne (adekwatne) wynagrodzenie zasług (pracy) 
•	 Zbliżone szanse rozwoju dla wszystkich 
•	 Pomoc władz publicznych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
•	 Zakaz stanowienia uprawnień pozornych, niemożliwych do realizacji 
•	 Prawo do procedury sądowej zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności
•	 Obowiązek uzasadnienia wyroku (ochrona przed arbitralnością)
•	 Proporcjonalność reakcji państwa (aby reakcja ustawodawcy na niepożądane 

zachowania nie była nadmierna)

Twój wybór i zdanie nr 1

Punkt widzenia: Uważam, że...

Powody:...
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Przykład:...

Podsumowanie:...

Twój wybór i zdanie nr 2

Punkt widzenia: Uważam, że …

Powody:...

 

Przykład:...

Podsumowanie:...

Zadanie 3. Sprawiedliwość w praworządnym państwie 

Niezależnie od przyjętej przez Ciebie koncepcji państwa (socjalne bądź liberalne), 
sprawiedliwość nie jest wypadkową zależności i czynników związanych z daną 
koncepcją. Jak wiesz, jest ona dana człowiekowi z uwagi na jego godność. W Twojej 
relacji z państwem chodzi o pewne minimum, które Ci się należy z samego faktu, że 
jesteś człowiekiem. Jak myślisz co państwo jest dłużne każdemu człowiekowi? Jakie 
obszary Twojego bycia w świecie powinno ono chronić, interesować się, gwarantować?
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

Nauka (wiedza zbudowana na podstawie obserwacji tego, jak żyjemy i funkcjonujemy, 
jakie zasady wprowadzamy i szanujemy, jakie tworzymy społeczności i państwa) 
dowodzi, że państwo powinno gwarantować pewne minimum w trzech obszarach: 
edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy socjalnej. Powinno inwestować w obywateli 
gwarantując im równy dostęp do edukacji (szkoły publiczne, szkoły specjalne, szkoły 
przywięzienne, szkolnictwo wyższe), chronić ich przed nieludzkim traktowaniem, 
zapewnić opiekę zdrowotną oraz chronić ich przed nędzą. 

Czy zgadza się to z Twoją odpowiedzią? Czy masz może odmienne zdanie i potrafisz 
je uzasadnić? 
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Zadanie 4. Rodzaje sprawiedliwości

To zadanie dobrze byłoby zrobić w wspólnie z innymi, w grupie dzieląc się na zespoły 
2-3 osobowe. Potrzebne byłoby pięć takich zespołów. Jeśli nie masz takiej możliwości, 
każda inna jest równie dobra: możesz zrobić to zadanie samodzielnie, wspólnie z kimś, 
w jednym zespole, w dwóch zespołach. Każda opisana niżej sytuacja jest przykładem 
państwa o odmiennym ustroju społecznym, urządzonym pod dyktando rządzącego 
nim władcy o różnym poczuciu sprawiedliwości. Po lekturze wcześniejszego 
materiału, znasz już rodzaje sprawiedliwości i kryteria jej miary. Przypomnij je sobie 
korzystając z poniższych opisów, charakteryzujących dane państwo i zaprowadzoną 
w nim sprawiedliwość. Po zapoznaniu się z nimi zastanów się – samodzielnie lub 
wspólnie z innymi – która z niżej przedstawionych postaci powinna najbardziej 
skorzystać z zamieszkania w danym państwie i uzasadnij swój wybór.

Sytuacja 1: W państwie A dobra publiczne rozdzielane są wyłącznie 
pomiędzy członków rodzin dobrze sytuowanych. Władca państwa wierzy, że 
arystokratyczne pochodzenie jest gwarancją należytego ich poszanowania. 
Rozdziela dobra i przywileje zgodnie z zasadą „każdemu według pozycji”. 

Sytuacja 2: W państwie B, władca najbardziej ceni w swoich ludziach ich 
zaangażowanie w dążeniu do zapewnienia dobrobytu państwa. Najhojniej 
obdarowuje tych obywateli, którzy wykazują się poświęceniem na rzecz kraju 
i panującego. Stosuje zasadę „Każdemu według jego zasług” na rzecz ojczyzny.

Sytuacja 3: W państwie C monarcha uznaje, że na docenienie najbardziej 
zasługują ci, których praca daje najlepsze efekty, gdyż jest skuteczna, wydajna 
i ma to swoje odbicie w konkretnych wskaźnikach ekonomicznych. Zaś 
docenienie ich jest wyrazem sprawiedliwości. Rządzący stosuje zasadę 
„Każdemu według jego dzieł”, a bierze pod uwagę wymierne, finansowe efekty 
starań i działań jednostki.

Sytuacja 4: W państwie D obywatele otrzymują to, co jest niezbędne w ich 
indywidualnej sytuacji niezależnie od ich osobistego wkładu. Rządzący słyną 
bowiem z dobrego serca i nie pozostają obojętni wobec ludzkich tragedii. Ich 
zdaniem to właśnie jest sprawiedliwe. Rządzący stosują zasadę „Każdemu 
według potrzeb”.

Sytuacja 5: W państwie E władca ponad wszystko ceni sobie traktować 
wszystkich poddanych jednakowo. Jakiekolwiek odstępstwa od standardowego 
poziomu życia uznaje za niesprawiedliwość, dlatego wszyscy mieszkańcy 
niezależnie od posiadanych cech, potrzeb i umiejętności uposażani są tak 
samo. Władca kieruje się zasadą „Każdemu to samo”.

Teraz rozstrzygnij, która z niżej przedstawionych postaci najbardziej skorzysta 
z zamieszkania w danym państwie i uzasadnij swój wybór:
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Postać Państwo Uzasadnienie
Dwaj weterani wojny w obronie ojczyzny. 
Jeden z nich jest w depresji, wycofany 
i mało przydatny dla państwa. Drugi 
założył ruch „Wiecznie młodych wartości 
– ku chwale ojczyzny”. Jest stałym 
organizatorem i uczestnikiem spotkań 
z młodzieżą.

Państwo B Rządzący stosuje zasadę 
„Każdemu według jego 
zasług” na rzecz ojczyzny.

Wdowa samotnie wychowująca czworo 
dzieci, niepracująca, wspomagana przez 
życzliwe sąsiadki, zdana na ich pomoc.
Młody hazardzista z tzw. wyższych 
kręgów. Szkodzi tylko sobie. Studiuje 
i obiektywnie, ma w związku z tym 
perspektywy na przyszłość. Jednocześnie 
marnotrawi „darmo” posiadane dobra 
i mało rozsądnie z nich korzysta. Liczy 
się dla niego satysfakcja z życia – doraźna 
wygrana.
Polityk lub rzecznik praw mniejszości, 
działający na rzecz grup słabszych 
społecznie – marginalizowanych, 
bezrobotnych, więźniów. 
Reprezentatywny, wpływowy i mądry 
– jego pomysły napędzają krajową 
gospodarkę i politykę społeczną.
Klasa średnia, czyli, pracowity rolnik, 
który co roku sieje i zbiera, choć efekty 
jego pracy są różne: raz lepsze, raz gorsze 
(albo hydraulik, zegarmistrz, kucharz). 
Ma niekwestionowaną pozycję na rynku 
pracy, jego usługi są niezbędne, choć 
efekty pracy różne i mało dochodowe. 
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Zadanie 5. Sprawiedliwość naprawcza 

Ludzie mówią, że pragną sprawiedliwości, ale to nieprawda. 

Chcą tylko, żeby wszystko układało się po ich myśli. 

Jonathan Carroll

Spróbuj wcielić się w rolę sędziego w opisanych niżej sprawach – nie łagodnym, 
lecz sprawiedliwym. Spośród zaproponowanych rozwiązań wydaj wyrok kierując 
się filozofią sprawiedliwości naprawczej. Możesz wybrać tylko jedną odpowiedź. 
Dlaczego wybrałeś właśnie taką, a nie inną? Jakimi motywami i kryteriami kierowałeś 
się wydając wyrok? Zapisz swoje odpowiedzi.

Sytuacja 1

Tomasz (32 l.) od pół roku stosuje przemoc psychiczną i ekonomiczną wobec 
swojej rodziny (Ewa 30 l., Marcin 12 l.). Sprawca obraża i poniża swoją żonę 
codziennie bez powodu (np. przez to, że kurz jest na półce albo że w zlewie 
stoi nieumyty kubek). Obwinia ją za wszystkie własne niepowodzenia. 
Uważa, iż złe wyniki w nauce syna to wina żony. Jako jedyny żywiciel rodziny 
przeznacza skromne sumy jedynie na zakupy spożywcze i ma pretensje 
o to, że niewiele jest do jedzenia. Nie przekazuje żonie żadnych pieniędzy na 
potrzeby jej i dziecka. Wieczorami lubi sobie wypić i nałogowo pali papierosy, 
na które wydaje znaczną część dochodów. Raz zdarzyło się, iż wykręcił 
nadgarstki żonie, będąc pod wpływem alkoholu. Prokurator zakwalifikował 
jego postępowanie z art. 207 k.k. (Kto znęca się nad osobą najbliższą podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 5) i wniósł akr oskarżenia do sądu. 

Proponowane rozwiązania: 

a. wyrok 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności

b. wyrok 1 roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszony na 3 lata 

c. środek karny orzeczony przez sąd w postaci nawiązki, przeproszenia 
pokrzywdzonego, leczenie alkoholizmu w wyniku mediacji po 
skierowaniu przez sąd 

d. skierowanie sprawy w postępowaniu przygotowawczym do mediacji 
przez prokuratora, pomyślna ugoda mediacyjna, leczenie alkoholizmu, 
zadośćuczynienie, przeproszenie pokrzywdzonych, umorzenie 
postępowania

Twój werdykt i uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Sytuacja 2

Marek (20 l.) wracając z imprezy, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepił na 
osiedlu swojego sąsiada z klatki. Zażądał od niego papierosa, a gdy usłyszał 
odmowę, kilkukrotnie uderzył pokrzywdzonego w twarz. Prokurator 
zakwalifikował jego postępowanie z art. 158 k.k. (Kto bierze udział w bójce 
lub pobiciu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Proponowane rozwiązania:

a. wyrok 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności

b. wyrok 1 roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszony na 3 lata 

c. skierowanie sprawy w postępowaniu przygotowawczym do mediacji 
przez prokuratora, w wyniku mediacji przeproszenie pokrzywdzonego, 
zadośćuczynienie za powstałą szkodę (zwrot kosztów za leki, opatrunki), 
zobowiązanie się sprawcy do pomalowania klatki, umorzenie 
postępowania.

Twój werdykt:

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

*

Od dawna zastanawiasz się nad tym, co jest sprawiedliwe, a co nie i jakie są 
kryteria jej miary. Na koniec warto, abyś zapoznał się z kilkoma złotymi myślami 
o sprawiedliwości. Może któraś stanie się Twoim mottem? 

Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości. Blaise Pascal

Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go 
dosyć. Jacques Tati

Sądy o ludziach mówią więcej o sądzącym niż o sądzonym. Stefan Garczyński

Prawo do wymachiwania pięścią kończy się na początku nosa drugiego człowieka. 
Oliver Wendall Holmes

Sprawiedliwy człowiek nie może uchylać się od swoich obowiązków. Trygve Gulbranssen

Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość. Pamiętaj, że największym 
nieszczęściem jest je wyrządzać. Pitagoras

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym. Arystoteles
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ZESZYT 4
MIMOWOLNIE LECZ ŚWIADOMIE, 

CZYLI O DOJRZEWANIU SPOŁECZNYM

Cele:
•	 Utrwalisz wiedzę o procesie socjalizacji, jej celu i składnikach. 
•	 Uzyskasz wiedzę o tym, czym jest dojrzewanie społeczne.
•	 Zrozumiesz dlaczego dojrzałość społeczna jest warunkiem koniecznym, by 

cieszyć się sympatią i szacunkiem, by potrafić dawać i przyjmować.
•	 Wzmocnisz swoją uważność na otoczenie społeczne – ludzi, słowa, potrzeby 

społeczne (własne i innych) i dobre motywacje „ku ludziom”.
•	 Zbudujesz w sobie przekonanie, że socjalizacja i stawanie się człowiekiem trwa 

całe życie, i wiąże się z nieustanną pracą bez prawa do urlopu.

Pomocne książki: O socjalizacji pisał George Herbert Mead i Jean Piaget. Skróconą 
wersję ich rozmyślań znajdziesz w J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, 
Warszawa 1998. Polecamy także P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, 
Kraków 2012.

Trochę wiedzy

Cykl swoich zadań zacząłeś od zastanawiania się nad tym co to jest społeczeństwo, kim 
w nim jesteś jako jednostka i co to znaczy, że jesteś istotą społeczną, a jednocześnie 
indywidualną i niezależną. Możesz wrócić do tych materiałów. Znajdziesz w nich kilka 
dowodów na to, że w części swojej natury jesteś istotą społeczną, czyli żyjącą wśród 
ludzi, z ludźmi i dla ludzi. Potrzebujesz ich i jesteś od nich zależny. W trakcie swojego 
życia wchodzisz z nimi w kontakty, interakcje i budujesz bardziej lub mniej wiążące 
relacje. Twoje życie jest splecione z życiem innych ludzi. Nawet jeśli jesteś przekonany, 
że jesteś samotnikiem albo jeśli czujesz się „wyobcowany”, to nie wyklucza Cię ze 
społeczeństwa ani nie odbiera Ci udziału w jego życiu – prawach i obowiązkach, 
rolach i zasadach, spontaniczności i dyscyplinie. Udział w tym życiu jest mimowolny, 
a jednocześnie świadomy. Wiąże się z Twoim dojrzewaniem społecznym, czyli 
socjalizacją, jeśli w każdym z jej stadiów świadomie i dobrowolnie się na nią zgadzasz. 

Nie wiem, które pojęcie jest Ci sobie łatwiej wyobrazić – „socjalizacja” czy „dojrzewanie 
społeczne”. Pracuj nad tym, które bardziej przemawia do Twojej wyobraźni i wiedzy.

Dziewięć „prawd” o socjalizacji, czyli dojrzewaniu społecznym:
1. jest procesem trwającym przez całe Twoje życie, procesem, dziejącym się 

w konkretnym czasie i otoczeniu, procesem zakorzeniania się w społeczeństwie 
– jego wartościach i zasadach. Jeśli ich nie ceniłeś, nie poddawałeś się im lub je 
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łamałeś, poległeś w pierwszym etapie swojego dojrzewania społecznego;
2. jest procesem, którego jesteś uczestnikiem i autorem, gdyż nikt za Ciebie nie 

dojrzeje. Nawet jeśli w początkowych latach Twojego życia ktoś podejmował 
decyzje za Ciebie, dyktował Ci warunki, imponował, zwodził, krzywdził, 
otaczał troską i wpływał w sposób, którego nie byłeś w stanie w pełni rozumieć 
i kontrolować, to nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za efekty Twojego 
dojrzewania z upływem czasu i krytyczny stosunek do „reklam” łatwego, 
komfortowego i niezobowiązującego życia;

3. jest mimowolne, gdyż jako dziecko byłeś najsłabszym ogniwem ludzkiej 
społeczności (podatnym, zależnym, wolnym od obowiązków dorosłości). 
O Twoich skłonnościach i wstępnych cechach zdecydowały biologia i psychologia. 
Będąc dzieckiem do pewnego etapu swojego rozwoju całkowicie zależałeś od 
innych ludzi, zazwyczaj najbliższych, ulegałeś ich dobrym albo złym emocjom, 
działaniom i wpływom, byłeś zdany na ich dobroć albo złość, opiekę albo 
odrzucenie. Najbliżsi chronili cię albo krzywdzili. Dlatego wczesna socjalizacja 
ma duży wpływ na formowanie się Twojej osobowości – Twoich ludzkich cech 
i motywacji. Dlatego kontakty z ludźmi znaczącymi (takimi, do których żywiłeś 
uczucia i na których polegałeś albo chciałeś polegać) ma na Ciebie o wiele 
większy wpływ niż kontakty z innymi ludźmi. Dlatego Twoje interakcje i kontakty 
z bliskimi Ci osobami były i są znacznie ważniejsze w kształtowaniu Twojej 
osobowości, aniżeli kontakty z osobami dalszymi albo kontakty „formalne”;

4. jest świadome, gdyż nikt za Ciebie nie podejmuje wyboru. W okresie dojrzewania 
zacząłeś więcej myśleć i miałeś potencjał, aby zdawać sobie sprawę z tego co dobre 
a co złe, aby zdobywać wiedzę jak powinno się postępować1. Zacząłeś dostrzegać 
zależności między jednym, a drugim. Zacząłeś więcej rozumieć i kombinować, 
czyż nie? W związku z rozwojem Twojego potencjału można było więcej od 
Ciebie wymagać. Jako że musiałeś zaspokajać swoje potrzeby i urzeczywistniać 
tkwiące w Tobie możliwości, musiałeś wchodzić w kontakt z innymi. Słyszałeś 
ich komentarze i uwagi. Miałeś okazję zbudować obraz samego siebie dzięki 
„zwierciadłu”, które stanowili otaczający Cię ludzie. Miałeś możliwość zdać sobie 
sprawę z oczekiwań innych względem Ciebie i doświadczyć znaczenia norm, zasad 
współżycia społecznego i wartości. Z upływem czasu, poszerzenia obszaru swojej 
ekspansji – przestrzeni i warunków swojego funkcjonowania – i samorozwoju 
zyskałeś możliwość rozwoju swojej społecznej natury, rezygnacji z egoizmu 
wzmocnienia umiejętności poświęcenia, krytycznego myślenia, prawidłowego 
komunikowania i zaspokajania swoich potrzeb, pełnienia ról przypisanych 
Twojemu wiekowi i stadium rozwoju. Do Ciebie należy ocena czy skorzystałeś 
z tych możliwości czy wybrałeś przestępczy styl życia;

1 Na początku wieku dojrzewania (około 12 r.ż.) zaczynamy widzieć świat w kategoriach 
abstrakcyjnych, czyli potrafimy dyskutować na ogólne tematy życiowe i etyczne, umiemy 
zastanawiać się nad różnymi rodzajami sytuacji w oderwaniu od osób, które aktualnie znamy 
i w ten sposób uczymy się zobiektywizowanego spojrzenia na świat. To faza która pomaga nam 
wejść w dorosłość.
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5. jest pozytywne i korzystne zarówno dla Ciebie, jak dla społeczeństwa, gdyż nie 
tłamsząc ani nie odbierając Ci wolności, czyni Cię odpowiedzialnym i bardziej 
sympatycznym. Dojrzewanie społeczne prowadzi do dobrego i całkiem realnego 
celu. Otrzymujesz certyfikat „jak być odpowiedzialnym i sympatycznym 
człowiekiem, który umie żyć wśród ludzi”;

6. polega na czymś, co jest naturalne i w związku z tym wcale nietrudne – 
dojrzewanie społeczne polega na uczeniu się, naśladowaniu, słuchaniu rad, 
myśleniu, wyciąganiu wniosków, przewidywaniu. Polega też na tym, czego trzeba 
się nauczyć od kogoś, a więc jest nieco trudniejsze, gdyż wymaga obecności 
„nauczyciela”. To nauczenie się lubienia ludzi, ufania im (w ograniczonym 
stopniu), rozumienia i podzielania wartości, rezygnacji z przemocy, nienawiści 
i gniewu. Prościej mówiąc, abyś dojrzał i przeszedł kolejny etap dojrzałości 
społecznej lub socjalizacji, trzeba abyś się hamował, ograniczał swoje zachcianki, 
dostrzegał potrzeby innych i miał poczucie wartości życia własnego i innych;

7. patrząc z perspektywy społeczeństwa, dojrzewanie społeczne lub socjalizacja 
jest procesem wprowadzania człowieka w świat społeczny. Oznacza to, że 
społeczeństwo, najbliższe otoczenie i rodzina powinny były wyposażyć Cię 
w odpowiednie wzory postępowania, zasady, obowiązki i prawa, a także 
zaspokoić podstawowe potrzeby. „Odpowiednie” oznacza zgodne z powszechnie 
obowiązującymi normami społecznymi. Z jednej strony dysponujesz 
indywidualnym wyposażeniem biologicznym i osobowościowym, z drugiej 
strony masz się poddać odpowiedniemu ukształtowaniu przez społeczeństwo – 
Twoje postawy i działania powinny być zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa2. 
To poddanie się, nie jest uległością, lecz adaptacją, z którą można wiązać pewien 
potencjał i rozwój. To poddanie się nie jest bez udziału Twojej woli i władz takich 
jak świadomość, wiedza, umiejętności. Ty decydujesz, kiedy zaakceptujesz pewną 
wiedzę i świadomość, lecz nie Ty decydujesz o obiektywnych możliwościach tego 
rodzaju decyzji. One pojawiają się z upływem czasu i rozwoju Twojej osobowości. 
Twój rozwój wymagał zaangażowania Twojej świadomości, orientacji w świecie 
i decyzji;

8. składa się etapów: dom, przedszkole i podwórko czyli grupa rówieśnicza, szkoła 
podstawowa, kolejna szkoła i grupa rówieśnicza, wyuczenie się zawodu lub fachu, 
a następnie wykonywanie go, założenie rodziny3. Etapy socjalizacji są jasno 
określone i komunikowane przez społeczeństwo i opisane w nauce. Dzięki temu 
są powszechnie znane i przewidywalne. Albo w nie wchodzisz albo decydujesz 
o ich ominięciu i bierzesz na siebie konsekwencje swojego wyboru;

9. składa się z konkretnych elementów, które – podobnie jak to jest z samochodem 
w warsztacie mechanicznym bądź z pralką – trzeba umiejętnie i zgodnie 
z instrukcją poskładać, aby działały. Te elementy, które kształtują się w czasie 
twojego	dojrzewania	lub	resocjalizacji	to	twoje:	•	wartości,	przekonania,	zasady;	
•	pomysł	na	samego	siebie	–	„kim	jestem	i	jaki	jestem”,	•	motywacje	do	działania	

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2006, s. 224.
3 Słownik katolickiej nauki społecznej, (red.) W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 155.
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i	wyborów;	•	umiejętności	społeczne	i	styl	odgrywania	ról	społecznych;	•	emocje,	
przede	 wszystkim	 te,	 do	 których	 przeżywania	 masz	 szczególną	 skłonność;	 •	
interakcje z ludźmi, a właściwie łańcuch interakcji, czyli kontaktów i relacji 
z ludźmi, począwszy od najbliższych (z rodziny lub otoczenia, czyli tych od których 
zależysz, na których liczysz i na których powinno Ci zależeć), a skończywszy 
na przypadkowych lub doraźnych (widz obok w czasie projekcji  filmu, pani 
sprzedająca w kantynie lub kiosku, student-badacz, którego widzisz raz na dwa 
lata). Oczywiście długotrwałe związki z innymi ludźmi mają większy wpływ na 
naszą osobowość i dojrzałość aniżeli krótkie, przypadkowe i doraźne.

Dość czytelne prawda? Dojrzewanie społeczne pozwala stawać się człowiekiem i to nie 
byle jakim. Człowiekiem sympatycznym, szczęśliwym, użytecznym i we właściwym 
miejscu. Przeczytaj raz jeszcze, przemyśl, poczekaj jeden dzień, przeczytaj kolejny 
raz, podkreśl mazakiem słowa, które najbardziej do ciebie przemawiają i przystąp do 
zadań. 

Proces – czas i etapy dojrzewania

W dzieciństwie i za młodu, do 12 roku życia4, nie miałeś znacznego wpływu na swoje 
otoczenie, działanie, motywacje, przeżywane lub wyrażane emocje. Twój wpływ był 
ograniczony. To dorośli w dużej mierze decydowali za Ciebie albo wskazywali Ci 
sposób postępowania. Dotyczy to każdego, bo to element dojrzewania społecznego. 
Każdy przeszedł etap małego, nieukształtowanego i nieco popędowego człowieka, 
kiedy to inni decydowali za niego. Inni „popychali” Cię w jakąś stronę, kształtowali, 
jak powinieneś myśleć i reagować, a nawet czuć. Dramatem niektórych dzieciaków, 
a potem wyrosłych już nastoletnich chłopaków i dziewczyn, przeważnie tych, którzy 
w wieku dorosłym popełnili przestępstwo lub w inny sposób psuli życie innych i swoje, 
było to, że otoczenie popychało ich w złą stronę i nie wyposażyło w dobre wzorce 
myślenia i postępowania. Dramatem innych dzieciaków było to, że otoczenie podjęło 
decyzję o skrzywdzeniu ich na zawsze. Stąd w wieku dorosłym mają niepoukładane, 
chwiejne życie. To ta ciemna i tragiczna strona ludzkiego życia.

Proste pytanie, jakie można sobie zadać, to – co w ciągu Twojego życia się zadziało 
i co zrobiłeś, aby żyć wśród innych ludzi i czuć się z tym dobrze. Na początku nic. Od 
daty urodzenia po prostu się jest i się rośnie. To zabiera 5-7 lat, w którym to czasie 
do głosu dochodzą potrzeby na „tu i teraz”; takie zachcianki małego człowieka. To 
naturalne. 

Jednak już w wieku 7 lat miałeś w sobie zdolność rozpoznania oczekiwań innych 
względem Ciebie i doświadczenia pierwszych kontaktów z wartościami i zasadami 

4 Współczesna nauka o człowieku mówi o 12 roku życia jako granicy pewnej świadomości 
i samodzielności. Zobacz: J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1999, 
s. 94; A. Skuza, Interakcje społeczne w procesie socjalizacji, w: Forum Pedagogiczne UKSW 
1/2011, s. 241.
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życia społecznego. Ta zdolność rozwijała się w Tobie przez cały ten czas. Kształtowała 
się w Tobie również zdolność rozwijania własnego sposobu komunikacji i sposobu 
bycia jako takiego, w szczególności własnego sposobu rozwiązywania problemów 
i radzenia sobie z zadaniami lub wyzwaniami dnia codziennego (jak chodzenie do 
szkoły, słuchanie się przełożonych, sprzątanie wokół siebie, itd.). Chodziło o zadania, 
które wiązały się z Twoimi warunkami życia i otoczeniem, w którym rosłeś i żyłeś, 
i które użytkowałeś. To właśnie w tym wieku, w kontaktach z innym ludźmi, którzy 
się dla Ciebie liczyli albo od których zależałeś, uczyłeś się nadawać kierunek swoim 
motywacjom5, także aby zaspokoić ich oczekiwania. Jeśli Twoje otoczenie tego 
wymagało, zacząłeś uczyć się panować nad okazywaniem emocji. 

Od 7 do 12 roku życia przechodziłeś fazę tzw. logicznego myślenia. Miałeś w sobie 
potencjał, by łączyć różne wydarzenia, stałeś się zdolny do rozumienia przyczyn 
i skutków oraz uczenia się jaki punkt widzenia mają inni ludzie. Na początku 
wieku dojrzewania, gdy osiągnąłeś 12 lat, mogłeś widzieć świat w kategoriach 
abstrakcyjnych. Co to znaczy? Że mogłeś przestać całkowicie skupiać się tylko na 
sobie, swoich problemach, zachciankach i potrzebach. Stałeś się zdolny „stanąć 
obok” siebie, myśleć a czasem dyskutować na ogólne tematy życiowe, także te, które 
Ciebie nie dotyczyły. Nabyłeś potencjalną zdolność zastanawiania się nad różnymi 
rodzajami sytuacji w oderwaniu od siebie i osób, które znałeś. W ten sposób uczyłeś 
się zobiektywizowanego – niezależnego od innych ludzi, siebie i własnych interesów 
– spojrzenia na świat. Prościej mówiąc, każdy 12-latek jest potencjalnym filozofem. 
To etap, który pomaga wejść w dorosłość. Jak było z Tobą? Miałeś w sobie potencjał 
i tyle zdolności? Mogłeś z nich korzystać, tylko czy chciałeś i czy skorzystałeś? 
Pewnie można by napisać książkę. A więc swoją opowieść o dojrzewaniu społecznym 
przychodzi Ci zacząć „na poważnie” od 12 roku życia. 

A co psychologia i życie mówi na ten temat? Że w 12 roku życia miałeś potencjał, 
aby na poważnie traktować siebie i innych ludzi, czyli liczyć się ze sobą, swoimi 
potrzebami i ograniczeniami, prawami i wolnością oraz z potrzebami i opiniami 
innych. Nauka i życie dostarcza niezaprzeczalnych dowodów, że po osiągnięciu 12 
lat młody człowiek zaczyna więcej myśleć, analizować, kalkulować, a co ważniejsze, 
przewidywać i rozumieć, że żyjący obok niego ludzie odczuwają krzywdę i mają różne 
pragnienia. 

Ściągawka umiejętności społecznych

Twoja dojrzałość społeczna polega na nabywaniu i utrwalaniu konkretnych 
umiejętności społecznych oraz posługiwaniu się nimi. Kiedy i z kim się to wszystko 
5 Słowo „motywacja” kojarzy się z jakimś pojęciem ruchu wewnątrz nas, wzbudzenia 
w związku z odczuwaną potrzebą albo powodem. Motywacja jest ty, co powoduje podjęcie 
jakichś działań lub decyzji lub uzasadnienie czyichś działań lub decyzji. Prościej mówiąc, to 
gotowość do podjęcia określonego działania wzbudzona konkretną potrzebą lub pojawiająca 
się z jakiegoś konkretnego powodu. To chcenie w jakimś celu i jakiegoś powodu.
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dzieje? Gdy z szacunkiem i bez przemocy wchodzisz w kontakt z innymi ludźmi lub 
budujesz z nimi relacje lub trwałe więzi.

Przeczytaj, zastanów się i sprawdź czy umiesz:
•	 dostrzegać motywy swoich decyzji, działań i kształtować te motywy tak, aby iść 

w dobrą stronę, czyli podejmować korzystne dla ciebie i innych ludzi decyzje oraz 
społeczne role? 

•	 odgrywać role społeczne odpowiedzialnie i w zgodzie z samym sobą? Czy 
potrafisz porozumieć się z innymi, gdy gracie swoje role społeczne?

•	 podzielać wspólne wartości i przekonania, które łączą Cię ze społeczeństwem? 
Czy potrafisz wyrazić to przekonanie i poczucie wspólnych wartości? Co wówczas 
robisz?

•	 uznać za własne normy prawa, normy moralne i zasady życia wśród ludzi? 
•	 określić kim i jakim jesteś, jaki masz cel i swoje miejsce w świecie z nim związane? 

Czy umiesz robić to, co mówisz, a mówić to, co naprawdę myślisz? 
•	 nazywać swoje emocje i oswajać je? Czy potrafisz odpowiednio je przekształcać 

i wyrażać swoje potrzeby, tak aby inni je rozumieli? Czy umiesz odczytywać 
uczucia innych ludzi i stojące za nimi ich potrzeby?

•	 rozumieć siebie, swoje wybory i postępowanie? Czy potrafisz akceptować siebie?

Jeśli brakuje ci którejś (lub kilku) umiejętności, to pamiętaj, że uczysz się przez 
całe życie, niezależnie od tego gdzie się urodziłeś i gdzie – także na skutek swoich 
czynów – jesteś. Twoje geny zapewniają zdolność do uczenia się tych umiejętności 
i zachowań. Z natury swojej jesteś ciekawy, pojętny i twórczy. Biologia i dziedzictwo 
po twoich rodzicach nie gwarantuje Ci jednak ujawnienia się i rozwoju zdolności 
uczenia się. Sposób w jaki ujawnią się twoje wrodzone możliwości i skłonności, jest 
rezultatem Twojej pracy, kontaktów i relacji z innymi ludźmi w różnych sytuacjach 
i okolicznościach. Możesz wziąć za to odpowiedzialność albo „umyć od tego ręce”.

Jak dojrzewać?

Pytanie o sposób i metodę to jedno z najtrudniejszych pytań. Jak dobrze wbić gwóźdź, 
aby utrzymał się na nim obraz? Jak powiedzieć komuś najbliższemu „przepraszam za 
swoje czyny”? Jak kształtować w sobie człowieka łagodnego i przyjaznego? 

Są trzy sposoby, dzięki którym masz szansę stać się w pełni człowiekiem i doświadczyć 
tego, co ludzkie:

•	 Naśladownictwo – jest jedną z ważniejszych form uczenia się nowych czynności, 
przyswajania wiadomości, przekonań i postaw. Możesz zarówno naśladować kogoś 
świadomie, jaki i nieświadomie. Efektem jest to, że umiesz mówić, chodzić (a nie 
raczkować), nabyłeś nowe sposoby zachowania się i określone postawy. Dzięki 
naśladownictwu uczysz się swojej roli związanej płcią, a także przygotowujesz 
się do pełnienia innych ról społecznych, zwłaszcza małżeńskich i rodzicielskich. 
Uczysz się aspiracji i poglądów.
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•	 Modelowanie – jest użyteczne wtedy, gdy zaczynasz zdawać sobie sprawę 
z tego, że nie możesz być zupełnie podobny do ojca czy matki (czyli naśladować 
ich w 100%). Chociażby ze względu na różnicę wieku, pozycję społeczną czy 
zawodową. Nie jesteś i nie będziesz ich wierną kopią, więc dzięki modelowaniu 
możesz dopasować do siebie różne zachowania innych dorosłych –  jedne 
przyjmować jako własne, inne zmieniać „pod siebie”, a trzecie odrzucić.

•	 Identyfikacja – to nieświadome naśladownictwo zachowań i postaw, z którymi 
się identyfikujesz. Zaczynasz budować swoją osobowość i poczucie własnej 
odrębności. Upodabniasz się do modela identyfikacji mimo jego nieobecności.

Zadania

Zadanie 1. Autoportret z uśmiechem 

„Nie będę udawał,  
że wszystkie moje uczynki zasługują na miano godnych naśladowania. 

Przyznaję, że bywałem na bakier z prawem.  
Stosowałem przemoc. Znęcałem się nad słabszymi. 

Wiem dobrze, że ta droga prowadzi donikąd.” 

Curtis James Jackson III, ps. 50 cent, raper

Nie zmienisz swojej przeszłości – coś poszło nie tak z Twoją socjalizacją. Możesz ją 
zaakceptować i zmienić swoje nastawienie do niej. Aby to zrobić najpierw trzeba Ci 
ją zrozumieć. Po co? Aby nie przegapić kolejnego momentu dojrzewania, czyli re-
socjalizacji. Aby nie przegapić momentu nauki ani momentu wyświadczenia komuś 
dobra lub przyjęcia dobra od kogoś ani momentu zwrócenia się o pomoc. W tych 
przecież gestach i działaniach dojrzewasz.

Stwórz cztery listy osób:
1. którym jesteś za coś wdzięczny. Twoje i ich drogi skrzyżowały się choćby na 

chwilę i okazało się, że coś im zawdzięczasz. Czy okazałeś im wdzięczność? W jaki 
sposób?

2. których wspomnienie wywołuje w Tobie gniew, żal, rozgoryczenie, złość, 
rozczarowanie, z różnych powodów. Liczyłeś na nich, a zawiodłeś się. Chciałeś 
im coś zawdzięczać, a nie mogłeś, gdyż niczego dobrego nie zrobili, a niekiedy 
uczynili Ci coś złego.  

3. dla których to Ty jesteś darem. Są ludzie, którzy okazują Ci wdzięczność albo 
domyślasz się, że są Ci za coś wdzięczni.

4. których zawiodłeś. Są ludzie, którzy na Ciebie liczyli, ale nie chciałeś albo nie 
umiałeś wyświadczyć im dobra – zaniechałeś dobra, które było w zasięgu Twojej 
ręki. Są też ludzie, których skrzywdziłeś. Ich także wpisz na ostatnią listę.  
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W tym zadaniu chodzi o to, abyś zobaczył jak Twoje życie jest mocno splecione 
z życiem innych. Ile jest tych splotów, więzi, powiązań, których nierzadko często 
nie dostrzegasz. Przekonaj się, że nie jesteś wyizolowany, wykluczony ani odcięty. 
Fajnie jest zobaczyć w ilu konstelacjach powiązań i wzajemnych wpływów jesteś. Jak 
gwiazda, czasem w środku, czasem na obrzeżach, zależy z jakiego punktu patrzysz. 

Zadanie 2. Co by było gdyby?

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie co by było, gdyby ludzie nie mieli konkretnych 
umiejętności społecznych? (Zostały wymienione w części „Trochę teorii”). Na 
przykład, co by było gdyby ludzie nie dostrzegali motywów swoich decyzji i działań, 
czyli tego co „pcha” ich do zła albo dobra? Co by było, gdyby ludzie nie potrafili 
komunikować swoich potrzeb lub pragnień?

A może bardziej odpowiada ci scenariusz „z Marsa”? Wyobraź sobie nową rasę 
ludzi, którzy jadą na Marsa, aby tam zamieszkać i spróbować tam stworzyć dobrze 
funkcjonujące i mające jakąś przyszłość społeczeństwo. Nie mają jednak wymienionych 
niżej umiejętności społecznych. Czy udałoby im się stworzyć takie społeczeństwo? 
A jeśli tak, to jak by ono funkcjonowało?

Umiejętność, której 
ludziom brakuje

Co by było, gdyby ludzie nie mieli tej umiejętności? 

Jakie stworzyliby społeczeństwo?
Dostrzeganie motywów 
i pobudek swoich decyzji 
lub działań
Właściwe odgrywanie ról 
społecznych
Podzielanie wspólnych 
wartości i zasad
Kierowanie się tym samym 
kodeksem etycznym
Określanie życiowych 
celów i planowania
Rozpoznawanie emocji 
i wyrażania uczuć
Słuchanie i rozumienie 
siebie nawzajem
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Zadanie 3. Sprowadź Yeti i pomóż mu dojrzewać

Pewnie czasem śmiejesz się lub przyłączasz do śmiechu innych, że resocjalizacja to 
Yeti – wszyscy wierzą, że istnieje, ale nikt go nie widział. Jak przestaniesz się śmiać, 
to spróbuj potraktować tego stwora poważnie i dzięki niemu zdobądź się na to, aby 
zaproponować mu resocjalizację. Pomóż Yeti osiągnąć dojrzałość społeczną. Przecież 
już wiesz, co to znaczy. 

Yeti ukrywa się. Boi się, nie przepada za ludźmi, a czasem bywa, że ich nienawidzi, nie 
rozumie ich. Nie rozumie też nerwowych pracowitych dni ani świąt. Na świętowanie 
nie ma zresztą ani ochoty ani pieniędzy. Yeti odizolował się od ludzi, trochę 
dobrowolnie, bo źle się wśród nich czuł, a trochę mimowolnie – bo kiedyś po prostu 
wypadł z „obiegu społecznego”, brakuje mu kilku umiejętności, aby żyć uczciwie i na 
jakimś poziomie. Jest nieumyty i niezdyscyplinowany. Trudno mu się skoncentrować. 
Właściwie obce są mu pojęcia: „dyscyplina”, „zasada”, „moralność”, „obowiązek”, 
„regularna praca”. Będąc samemu sobie panem i zajmując się tylko własnym życiem 
i przetrwaniem, Yeti jest Yetim lekceważącym innych i ich dobra. Gdy chce – bierze, 
gdy chce – straszy, gdy chce – niszczy płoty wokół domów. Te płoty są symbolem 
granic, których Yeti nie szanuje. Gdyż tak chce. Na swój sposób smakuje życie – 
nie interesowała go nauka ani praca „za grosze”, ani nudne życie, które może i daje 
jakąś stabilizację, ale jednocześnie nakłada niewygodne obowiązki. Taki niewygodny 
„gorset społecznych ról”. 

Dwa razy w swoim życiu założywszy maskę i jakieś ubranie, podjął się prac sezonowych, 
głównie po to, aby obserwować nawyki i uczucia ludzi, aby ich okraść, wykorzystując 
ludzką ufność. Dlaczego miałby liczyć się z nimi, skoro oni nie liczą się z nim? Żyjąc 
przez pewien czas wśród ludzi nawiązywał powierzchowne i krótkotrwałe relacje. 
Nie potrafił zrozumieć, że ludzie cieszą się z małych zasług i małych kufli piwa, 
serdecznych gestów i poświęcenia. Yeti nie ma żadnego dorobku życiowego. Jak coś 
nie szło po jego myśli, stawał się zły, nerwowy i agresywny. 

Nienawidząc ludzi i stroniąc od nich, Yeti nie dał sobie szansy nauczyć się myśleć tak 
jak oni, tak jak oni oceniać pewne sprawy, przewidywać skutki swoich działań lub 
swojej obojętności. Brakuje mu konkretnych cech i umiejętności, aby nie narazić się 
na odrzucenie, śmieszność albo kary. Ucieka przed karami i ocenami, sympatiami 
i antypatiami. Dlatego nikt go nie widział. Ty – być może – jesteś pierwszy. 
•	 Jakie będą Twoje pierwsze słowa do niego?
•	 Czym przekonasz Yeti, aby sprowadzić go do Twojej społeczności? 
•	 Jak pomożesz mu zrozumieć, że potrzebuje żyć wśród ludzi i dla ludzi, bo jest to 

dla niego korzystne? 
•	 Czego według Ciebie Yeti powinien  się nauczyć? Co mu zaproponujesz jako 

pierwsze?
•	 Z czego powinien zrezygnować? I dlaczego? Czy uda Ci się go przekonać? 
•	 Co powinien w sobie zmienić, aby stać się mniej dzikim, a bardziej dojrzałym? 
•	 Co trzeba mu zorganizować?
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•	 Jakie powierzysz mu obowiązki lub zadania?
•	 Co konkretnie zrobisz, aby – przysłowiowo – podać mu rękę? Pod warunkiem, że 

nie boisz się, że ją odgryzie.

Pamiętaj, że Yeti potrzebuje czasu. Roku, trzech albo 20 lat, aby odwyknąć od starych 
przyzwyczajeń, lenistwa, złośliwości, gniewu. Po takim „wyczyszczeniu” potrzebuje 
kolejnych lat, by nauczyć się czegoś o sobie samym, o innych i o wartości życia. 
Będzie słaby, będzie doświadczał wielu zawodów, będzie „ciągnęło wilka do lasu”. 
Dlatego potrzebujesz go izolować i odciąć od bodźców, które są dostępne dla ogółu 
społeczeństwa. Yeti pogubiłby się w tym wszystkim. Dla jego dobra i dobra ludzi, 
z którymi zetknie się w przyszłości, powinieneś umieścić Yeti w małej, nieco sztucznie 
zaprojektowanej społeczności w zamkniętej przestrzeni „pod kontrolą”. 

Następnie zaplanuj mu 15 lat życia w tej przestrzeni i społeczności. Co potem? Spróbuj 
zrobić kolejny krok razem z Yeti lub pozwól mu odejść, by samodzielnie zrobił krok 
w dobrym kierunku. To jego życie i jego odpowiedzialność. Nie jesteś odpowiedzialny 
za jego błędne wybory. Także i Ty musisz potrafić odejść od Yeti, co on musi rozumieć. 

Napisz dialog z Yeti podczas pierwszego Waszego spotkania. Możesz zainspirować 
się powyższymi pytaniami. Następnie opracuj z nim i dla niego plan resocjalizacji na 
15-20 lat.

Na koniec wykonanego zadania pomyśl:
•	 Czy coś się Yeti należy od Ciebie?
•	 Czy jesteś w stanie zajmować się cały czas tym jednym Yeti, dawać bez ryzyka, że 

nauczysz go tylko brać i odbierzesz samodzielność i wolność?
•	 Czy jesteś w stanie zajmować się nim cały czas przez 15 lat, skoro wiesz, że czeka 

na ciebie setka Yeti? Więc jak chcesz mu pomóc i pozwolić dojrzeć? 
•	 Weź odrębną kartkę i pisz. 

Zadanie z gwiazdką ‘*’ dla ambitniejszych 

Wiesz już jak zachowywał się Yeti i jak wyglądało jego byle jakie życie. Zastanów 
się co mogło spowodować, że Yeti stał się właśnie taki, i że wybrał takie, a nie inne 
postępowanie i styl życia. Co wcześniej mogło się zadziać w jego życiu? Jakie cechy jego 
charakteru mogły wzmocnić negatywny i smutny efekt – brak dojrzałości społecznej, 
niedostosowanie i wyobcowanie? Rozumiejąc jego historię, spróbuj napisać plan 
pracy z Yeti.:

I. Diagnoza dla Yeti: 

1. Wyjaśnij mu przyczyny jego niedojrzałości społecznej i złośliwości oraz związane 
z nimi przyczyny niedostosowania: 

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

2. Opisz Yeti jego funkcjonowanie w kontaktach społecznych, czyli kontaktach 
z ludźmi. Dobrze, aby Yeti zrozumiał dlaczego tak, a nie inaczej układa swoje relacje 
z ludźmi, dlaczego to jest złe samo w sobie i nie prowadzi do „happy endu”:

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

3. Zidentyfikuj i opisz Yeti jego podstawowe problemy: 

(Problemem może być brak wiedzy o czymś lub konkretnej umiejętności? Jakieś wady, 
defekty, złe skłonności? Dysfunkcje? To, z czym sobie nie radzi? Używanie błędnych 
taktyk i sposobów postępowania z samym sobą, z innymi, z wartościami, „złe nawyki”?)

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

II. Cele oddziaływań dla Yeti.

1. Warstwa emocji i uczuć (uwrażliwienie na coś, rozbudzanie jakiś uczuć, uczenie 
kontaktu z własnymi emocjami i uczuciami, wzmocnienie tolerancji wobec 
negatywnych uczuć): 
1. .......................
2. .......................
3. .......................

2. Warstwa woli dobrej albo złej i szacunek wobec prawa (rozwijanie świadomości 
własnych wyborów co do działań i ich skutków, nastawienia i opinii na swój temat 
lub inny, rozwijanie inicjatywy i samodzielności w podejmowaniu decyzji, uczenie 
odpowiedzialności, obowiązkowości, sumienności): 

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

3. Warstwa poznania, wiedzy i rozumienia (edukacja Yeti, rozwijanie jego 
zainteresowań, budzenie samokrytycyzmu):

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

4. Warstwa najbardziej widoczna – zachowania i czyny (uczenie Yeti konkretnych 
umiejętności, sposobów rozumienia siebie i innych, uczenie sposobów zaspokajania 
potrzeb osobistych bez szkody dla otoczenia, uczenie samokontroli, inicjowanie lub 
wzmacnianie określonych zachowań i tym podobne): 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

III. Zadania do realizacji dla Yeti:

Co konkretnie Yeti musi według Ciebie zrobić, w jakim terminie, a może regularnie 
i cyklicznie, aby się zresocjalizować? Co będzie tego dowodem (jakie kryterium będzie 
świadczyć o realizacji celu lub efektu)?

Daj Yeti konkretne zadanie i wyznacz termin jego ukończenia bądź wskaż, że zadanie 
jest ciągłe, a więc trzeba je powtarzać przez np. kilkanaście lat. Wskaż co będzie 
dowodem, że Yeti wykonał zadanie i być może zbliżył się do celu – dojrzał, polubił 
ludzi, uświadomił sobie krzywdę lub swoje błędne myślenie, zmienił swoje motywacje 
i zachowanie.

Zadanie Termin 
realizacji

Kryterium świadczące 
o realizacji

Zadanie 4. Konkurs na definicję ‘resocjalizacji’ – pojęcie, które coś znaczy

Trwa konkurs na najbardziej trafne wyjaśnienie słowa „resocjalizacja”, oddające co 
jest „na rzeczy”. Stwórz i napisz, jeśli chcesz, krótką (maksymalnie 4 zdania) definicję 
tego czym ona dla ciebie jest. Przystąp do konkursu nawet, jeśli nie jesteś przekonany 
do idei resocjalizacji lub w nią nie wierzysz. 

Nagrody czekają. Podium czeka na trzech zwycięzców. Załóż, że definicja resocjalizacji 
może się różnić, w zależności od tego, kto ją definiuje, a jednak za każdym razem jej 
autorowi udaje się uchwycić jej sens i efekt – dojrzałość społeczną i szczęście jako 
takie człowieka dojrzałego i sympatycznego.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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ZESZYT 5
WARTOŚCI I AUTORYTETY.

CZY MOŻEMY PRZETRWAĆ BEZ 
AUTORYTETÓW?

Bo żyć możesz tylko tym, za co zgodzisz się umrzeć.

Antoine de Saint-Exupéry

Cele:
•	 Uporządkujesz swoją wiedzę o wartościach i autorytetach.
•	 Przekonasz się, że każdy z nas jest wolny w wyborze wartości i autorytetów. 

Jedynie ich rozumienie jest już określone. 
•	 Wzmocnisz umiejętność krytycznego myślenia o wartościach i autorytetach.
•	 Udoskonalisz umiejętność uzasadnienia własnych przekonań.

Pomocne książki: Jeśli chcesz lepiej zrozumieć wartości sięgnij po książkę J. 
Kozieleckiego, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998 oraz publikację M. Środy, 
Etyka dla myślących, Warszawa 2011. 

Trochę wiedzy

Wartości i autorytety ciągle nas inspirują, wzmacniają i pozwalają na nowo odkrywać 
świat i samego siebie. Czy chcesz tego doświadczyć? Pewnie, że tak. Materiał pozwoli 
Ci uporządkować wiedzę, którą wspólnie wytwarzamy i podzielić się swoim własnym 
rozumieniem wartości i autorytetów. Mam nadzieję, że da Ci również sposobność 
do słusznych i dobrych czynów na co dzień, gdyż samo mówienie o wartościach nie 
wystarczy.

Wykonując zadania, zmierzysz się z rozstrzygnięciem „konfliktu wartości” 
w konkretnych sytuacjach. Dobrze, abyś znalazł kogoś z kim podyskutujesz 
o „właściwym” rozwiązaniu. W kolejnym zadaniu wcielisz się w rolę starszego brata, 
którego zadaniem będzie wyjaśnienie istoty wartości jaką jest odpowiedzialność. 
Na końcu materiału znajdziesz pytania, na które warto szukać odpowiedzi. Choćby 
trwało to całe życie … 

Czym są wartości?

Wartości mają trzy znaczenia:
•	 to rzeczy materialne, pamiątki, dzieła sztuki i muzyki, bogactwo, pieniądze, 

dorobek życia – mają przecież wymierną, mierzalną wartość,
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•	 to poważane, a czasem nieprzeciętne cechy charakteru człowieka, które są 
pożądane przez niego i społeczeństwo i świadczą o jego wartości, 

•	 to kryteria wyboru naszych dążeń, motywacji i czynów.

Wartości i przywiązanie do nich przejawiasz w swoich codziennych decyzjach 
i postępowaniu, opiniach i postawach, w tym co zostawiasz „po sobie” każdego dnia 
i u kresu swojego życia. To wówczas zdajesz egzamin dojrzałości społecznej i osobistej 
– czy Twoje życie było wartościowe, czy przeżyłeś je w wartościowy sposób, czy byłeś 
i pozostałeś wartościowym człowiekiem? Ten egzamin jest jednocześnie dowodem, że 
wartości są czymś ważnym i nieodłącznym w Twoim życiu.

Świat wartości zarówno Cię otacza, jak i od Ciebie zależy. Dlaczego? Realne wartości 
to te, na które zwracasz uwagę, wobec których nie pozostajesz obojętny, do których 
osiągnięcia, posiadania, korzystania dążysz. Nawet jeśli – zgodnie z nauką – przyjąć, 
że wartości istnieją obiektywnie, są uporządkowane i tworzą pewną hierarchię, to 
ich urzeczywistnienie jest wyrazem i wynikiem Twoich własnych indywidualnych 
wyborów. „Bo żyć możesz tylko tym, za co zgodzisz się umrzeć”...

Wartości mogą istnieć realnie i idealnie. Ważne jest zarówno jedno jak i drugie, ponieważ 
te sposoby w indywidualnym życiu osoby często mogą utworzyć kontinuum: najpierw 
istnieją w sferze postulatów i życzeń (założeń i marzeń), a gdy wprowadzisz je w życie 
stają się realne. Istnieją również wartości niższe i wyższe, materialne i niematerialne, 
które osiąga się własnym wysiłkiem. Nadają one życiu sens i wprowadzają Cię w inny 
wymiar. Dopiero realizacja tych drugich – wyższych – sprawia, że osiągniesz pełnię 
swojego człowieczeństwa.

Definicje i systemy wartości

Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert i Wuerde, które 
oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy1.

Wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie cechy lub przedmioty 
o symbolicznym charakterze.

Powtórzmy, że wartością może być dowolny przedmiot, idea, której przypisujesz ważną 
rolę w swoim życiu, a dążenie do jej osiągnięcia traktujesz niemal jako konieczność 
lub powinność ze względu na zaspokajanie swoich potrzeb. Wartości pełnią również 
rolę kryteriów wyboru dążeń Twoich i ogólnospołecznych. Są więc wytyczną tego, 
czy dostosujesz się do społeczeństwa, czy podzielisz przekonania i wartości ludzi, 
żyjących obok Ciebie. Wartości to w końcu cechy stanowiące o nieprzeciętnych 
walorach kogoś lub czegoś. Zewnętrznym przejawem wartości jest obserwowalne 
zachowanie i trwalsza od niego postawa.
1 M. Kozubik, Wartości – podstawa efektywnego procesu coachingowego, w: Biuletyn Coacha, nr 
1/2014, s. 32. Źródło: https://books.google.pl/books?id=35fJBQAAQBAJ&pg=PA32&dq=biu-
letyn+coacha+nr+1&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=biuletyn%20coacha%20
nr%201&f=false (01.09.2017) albo http://maciejkozubik.pl/wartosci-podstawa-efektywnego
-procesu-coachingowego/ (01.09.2017).
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System wartości to zespół wartości uporządkowany według stopnia ważności. Do 
ujawnienia hierarchii wartości dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktowej, gdy 
konieczny jest wybór i rezygnacja z danych wartości. Oznacza to, że wartości są 
między sobą we wzajemnych relacjach i tworzą hierarchię. Pewien filozof Max Scheler 
wyróżnił pięć rodzajów wartości, które tworzą następującą hierarchię:
I. utylitarne (użyteczne – nieużyteczne)
II. hedonistyczne (przyjemne – nieprzyjemne) – są to wartości czysto zmysłowe tj. 

węch, wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak,
III. witalne (związane z życiem i śmiercią np. siła, zdrowie, sytość, wiek),
IV. duchowe, które dzielą się na:

•	 poznawcze (prawda – fałsz)
•	 prawne (porządek – nieporządek, poczucie hierarchii i sprawiedliwości)
•	 estetyczne (piękno – brzydota).

V. absolutne (skoncentrowane wokół pojęcia świętości, stanowią najwyższy szczebel 
hierarchii)2.

Moralność polega na wybieraniu wartości zgodnie z przedstawioną hierarchią. Czyli 
w przypadku kolizji wartości, człowiek moralny wybiera wartość z wyższego poziomu. 

Wartości istnieją w sposób obiektywny (przedmiot sam w sobie jest wartościowy, 
niezależnie od naszej oceny, np. dzieło sztuki w ciemnym pokoju) i subiektywny 
(podmiot patrzący nadaje znaczenie pewnej kategorii lub przedmiotowi).

Konflikt wartości w Tobie. Kolizja wartości w relacji z drugim człowiekiem 

Czy wartości wchodzą ze sobą w konflikt? O jakie wartości może chodzić – czy o Twoje 
własne, do których jesteś przywiązany, czy może o wartości innych ludzi lub grup? Co 
wówczas? Czym się kierować, aby być w zgodzie ze sobą? I dlaczego prawdopodobnie 
źle czujesz się z tym wewnętrznym konfliktem? Jak między przysłowiowym „młotem 
a kowadłem”. Czy to właśnie jest dylemat? Jak z niego wybrnąć?

Wartości wchodzą ze sobą w konflikty i kolizje, niezależnie od tego czy chodzi o to, co 
dzieje się w Tobie, czy o to, co dzieje się na zewnątrz. Dlaczego doświadczasz konfliktu 
wewnętrznego? Bo wolność jest wolnością życia, a nie śmierci. A życie jest sztuką 
współżycia z konfliktem – trudnymi emocjami, trudnymi wyborami, trudnymi 
ludźmi. Konflikty, także między wartościami, są nieodłączną częścią Twojego życia.

Ten wewnętrzny konflikt może dotyczyć Twoich wartości, przekonań, obowiązków, 
pragnień. Rodzi się z różnorodnych, czasem sprzecznych ze sobą, potrzeb i interesów. 
Ustaliliśmy już, że za nimi i tak zawsze stoją wartości. Konflikt wewnętrzny może 
być też wyrazem odmiennych hierarchii wartości, które – jeśli o tym zdecydujesz – 
2 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia XIX wieku, Warszawa 2002, s. 220-221. P. 
Brzozowski, Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja?, w: Przegląd Psychologiczny nr 
3/2005, s. 262. S. Konstańczak, Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa Schelera, w: Słupskie 
Studia Filozoficzne, nr 6/2007, s. 42.
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nie są stałe i zbudowane „raz na zawsze”. To nie konflikt jest zły, tylko jego skutki, 
w przypadku, gdy nie uda Ci się znaleźć dobrego lub najmniej krzywdzącego 
rozwiązania.

Konflikt powstaje wówczas, gdy spostrzegasz w sobie dwa sprzeczne lub konkurencyjne 
dążenia, potrzeby lub wartości, które w określonej sytuacji nie mogą być przez Ciebie 
jednocześnie wybrane. Po prostu spostrzegasz niemożliwe do pogodzenia różnice 
interesów. Na przykład doświadczasz konfliktu między pokusą pooglądania telewizji, 
a obowiązkiem wykonania jakiejś pracy; między potrzebą napisania ważnego listu, 
a potrzebą zadośćuczynienia jakiemuś obowiązkowi, którego nie można przesunąć 
w czasie. Albo chcesz, aby wszyscy zostawili Cię w spokoju, potrzebujesz czasu „dla 
siebie”, aby coś przemyśleć, a tymczasem kolega prosi nas o przysługę i interwencję 
w pilnej sprawie.

Który obowiązek jest ważniejszy? Co wybrać i czym się kierować? Jesteś przekonany 
o słuszności dwóch wartości lub zasad ważnych w Twoim życiu. Stajesz w sytuacji 
wyboru: albo pójdziesz na kompromis z samym sobą albo narazisz się na stratę 
albo skrzywdzisz innych, albo skłamiesz lub złamiesz obietnicę i oszczędzisz komuś 
cierpień, albo powiesz prawdę i zranisz kogoś, a może nawet „stracisz twarz”? Które 
postępowanie i dlaczego będzie słuszne? Co ma większą wagę albo niesie większą 
szkodliwość?

Czy:
•	 sprzeniewierzyć się normom zwyczajowym jakiegoś środowiska, by dochować 

wierności własnym przekonaniom, dotyczącym tego, jak rozumiesz „dobro” 
i „zło”?

•	 dochować wierności wartościom uznawanym przez wszystkich, ze stratą dla 
samego siebie? Zrozumieć te wartości?

Niemożliwe jest stworzenie „kodeksu codziennego postępowania”, który miałby 
wskazywać, jaki wybór w każdej sytuacji jest właściwy w Twoim codziennym życiu. 
Dla większości decyzji, jakie musisz podejmować w przypadku konfliktu, nie ma 
gotowego wzorca rozwiązania. Podjęta decyzja, aby być wolna, musi być Twoją własną, 
samodzielną decyzją, bo tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za jej konsekwencje. 
Podjęta decyzja, aby być moralna, musi odwoływać się do wrażliwego sumienia 
i uniwersalnych wartości i zasad postępowania. 

Jeśli nie jesteś otwarty bądź gotów, aby unieść ciężar decyzji w chwili jej podejmowania 
i działania, nie będziesz gotów, aby wziąć za nią odpowiedzialności i unieść 
konsekwencje. W sumie wszystkie inne wartości mogą się zakorzenić tylko w Twojej 
odpowiedzialności. 

Nigdy nie jest za późno, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za konkretny czyn, 
zachowanie, za własne życie, siebie lub innych ludzi, którym jesteś coś dłużny.

Pamiętaj, że w wartościach chodzi zawsze o większe dobro niż Twoje, o to, które 
przekracza Ciebie, Twoje interesy, lęki, dobrą samoocenę i różne potrzeby. Czy jesteś 
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na to gotowy? Sam oceń w czekających Cię zadaniach.

Autorytety i trudne słowa 

Ludzie tworzący naukę wyróżnili kilka rodzajów autorytetów, np. praktyczny, moralny, 
kompetencyjny. Powstaje jednak pytanie, czy one czymś się od siebie różnią i po co 
jest nam potrzebnych tych kilka rodzajów? Czy fakt, że ktoś jest Twoim autorytetem 
lub sam stałeś się nim dla kogoś, może nieść za sobą jakieś niebezpieczeństwo? I czy 
w takich przypadkach pomocna jest „autonomia moralna”, czyli niezależność od 
norm etycznych z wyjątkiem norm ustalonych przez własne sumienie?

Wielu ludzi ma potrzebę posiadania lub spotkania autorytetu. Za tym pojęciem wiele 
się kryje. Autorytetem może być ktoś, kto jest godny szacunku; ktoś, kto wiele wie; 
ktoś, kto daje sobie radę w bardzo trudnej sytuacji; ktoś, kto ma szczególne, budzące 
podziw, umiejętności. Funkcję autorytetu może pełnić jeden z rodziców, który pomaga 
stawić czoło przeciwnościom losu, przyjaciel, do którego można się zwrócić po radę, 
nauczyciel lub trener albo ksiądz. Gdy zastanawiasz się nad znaczeniem i funkcjami 
autorytetów w życiu człowieka, powinieneś zacząć od oddzielenia trzech rodzajów 
autorytetów:
•	 autorytet kompetencyjny związany jest z wiedzą. Cieszy się nim ten, kto zdobył 

najwyższy stopień wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie. Nie musi być 
omnibusem, lecz ekspertem od swojego tematu. To ktoś, kto ma wiedzę i własną 
pracą lub twórczością przyczynił się do wyraźnego rozwoju danej dziedziny wiedzy. 
Np. nobliści, Maria Curie-Skłodowska, Albert Enstein. W życiu codziennym 
Twoim autorytetem może być nauczyciel szkolny, psycholog, wychowawca, 
mistrz w miejscu pracy, sędzia;

•	 autorytet praktyczny to świetny praktyk, który jest biegły w działaniu 
i umiejętnościach określonego rodzaju. Ten autorytet możemy przypisać 
doskonałemu w swym zawodzie rzemieślnikowi, żołnierzowi, mistrzowi judo, 
policjantowi śledczemu. Autorytet praktyczny tak udoskonalił swoje umiejętności, 
że stał się wzorem do naśladowania dla tych, którzy cenią takie umiejętności;

•	 autorytet moralny to ktoś kto wie wszystko o świecie wartości; ktoś, kto potrafi 
w każdej sytuacji właściwie oceniać i słusznie postępować; ktoś, kto nie tyle 
naucza innych, co kształtuje ich sumienia i osobowości; ktoś, kto sam dokonuje 
dobrych wyborów. Do autorytetu moralnego idziemy po radę lub z pytaniem 
„jak żyć”, „jaką wybrać wartość”, gdyż mamy przekonanie, że potrafi wskazać 
zgodne z wartościami rozwiązanie. Autorytetem tym cieszy się człowiek silnego 
charakteru, prawy i odważny, mądry życiowo i pokorny wobec słabości drugiego 
człowieka. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch rodzajów, autorytet 
moralny ma wyraźnie pozytywny charakter, gdyż nie jest obojętny moralnie. 
Autorytetem moralnym jest zawsze dobry człowiek. Nie „dobry w czymś”, lecz 
dobry w ogólności. Człowiek zorientowany na dobro i wyższe wartości3.

3 M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011, s. 262.
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Czy posiadanie autorytetów niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwo?

Autorytet nie odbiera Ci wolności, lecz – jeśli na to pozwolisz – może uczynić Cię 
bezkrytycznym wobec niego samego, tak że nie będziesz w stanie kwestionować jego 
zasad i sposobu postępowania. W konsekwencji jakby zrzekniesz się samodzielności 
i wolności, zwolnisz się z odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Inaczej mówiąc, 
funkcję własnego sumienia zdasz na kogoś innego, uczynisz go swoim przewodnikiem 
moralnym. Gorsze skutki są wówczas, jeśli dostaniesz się pod wpływy „złego” 
autorytetu, czyli autorytetu niemoralnego. 

Czy w takim przypadku pomocna nam będzie autonomia moralna? Jasne, że tak.

Autonomia rozumiana jako niezależność od czegoś nie polega na buncie wobec 
tego czegoś. Nie jest buntem wobec wszystkich norm czy autorytetów, które same 
z siebie na Ciebie wpływają. Ich wpływ jest samoistny. Jest jak pukanie do drzwi, które 
słyszymy. Czy racjonalne jest denerwować się na to pukanie? Niekoniecznie. Często, 
zwłaszcza w okresie dorastania (tzw. okresie młodzieńczego buntu), utożsamialiśmy 
autonomię, a więc poczucie własnej niezależności, z owym buntem. To naturalne. Nie 
powinno jednak prowadzić do czynów, które krzywdzą innych.

Twoja osobista autonomia, jeśli jest dojrzała, daje Ci umiejętność odróżniania 
koniecznego do życia wśród ludzi posłuszeństwa (np. wobec prawa, ludzkich potrzeb) 
od działania. Człowiek autonomiczny w sytuacji konfliktu będzie postępował w zgodzie 
z normami, które sam uważa za moralnie słuszne. Człowiek nieautonomiczny to 
ktoś, kto nie zgadzając się z treścią danej normy, będzie jej posłuszny ze strachu lub 
ponieważ w posłuszeństwie tym widzieć będzie własną korzyść.

Jak poznać czy korzystasz z własnej autonomii czy ją tracisz? O Twojej postawie 
decyduje motyw działania i intencja. Dojrzała autonomia pozwoli Ci również zdobyć 
się na krytycyzm wobec samego siebie, wobec własnych przyzwyczajeń, rutynowych 
zachowań, sposobu patrzenia na świat i innych ludzi. Zależnym można być bowiem 
nie tylko od czynników zewnętrznych, ale również od czynników wewnętrznych 
(namiętności, przyzwyczajeń).

Autonomia jako całkowita niezależność od wpływów i czynników zewnętrznych jest 
niemożliwa, mało realna i niepraktyczna. Nie byłaby wcale czymś cennym ani dla 
człowieka, ani dla społeczności. Nie można być absolutnie niezależnym od wszystkich 
i wszystkiego. Gdyby była bezmierna, czyli bez miary, jak byś zmierzył i docenił jej 
wartość? Poza tym to, co absolutne nie dotyczy świata, który wspólnie tworzymy 
i w którym żyjemy.

Być może uważasz, że „prawdziwy szacunek dla siebie samego pochodzi z władzy 
nad sobą, z prawdziwej niezależności. Niezależność jest osiągnięciem. Jednak 
współzależność jest wyborem – możliwym tylko dla osób prawdziwie niezależnych. 

Najważniejszym składnikiem Twoich więzi i stosunków z innymi nie jest to, co mówisz, 
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ani nawet to, co robisz, ale to, kim jesteś. Jeśli Twoje słowa i działania pochodzą 
raczej ze sztucznych technik budowania stosunków międzyludzkich, a nie z Twojego 
własnego, wewnętrznego rdzenia, z charakteru, inni zauważą Twoją dwulicowość. Nie 
dasz po prostu rady stworzyć i podtrzymać fundamentu niezbędnego do skutecznej 
współzależności (…) Współzależność otwiera przed Tobą świat szansy nawiązania 
głębokich, wartościowych związków, zwiększenia Twojej produktywności, służenia, 
wkładu, nauki i rozwoju. Jednak jest to także obszar, gdzie spotyka nas najwięcej 
bólu, gdzie czekają nas najcięższe frustracje i najtrudniejsze przeszkody na drodze do 
sukcesu i szczęścia. I jest to ból ostry, zatem uświadamiany”4. Wybór wartości – ja – 
czy – drugi człowiek – należy od Ciebie. 

Zadania

1. Konflikt wartości5

Wyobraź sobie, że wraz ze swoją rodziną zamieszkujesz kraj, w którym oprócz 
Ciebie i Twoich najbliższych mieszkają jeszcze panowie i panie: Szacunek, 
Uczciwość, Sprawiedliwość, Szczęście, Optymizm, Humor, Odwaga, Przyjaźń, 
Miłość i Piękno wraz ze swoimi rodzinami. Ty jesteś Mądrością. Wszyscy żyjecie 
w zgodzie, ale niestety w kraju robi się coraz mniej miejsca, ponieważ rodziny 
rozrastają się. W końcu liczba mieszkańców jest tak duża, że trzeba podjąć decyzję 
co dalej? Mieszkańcy postanowili, że zorganizują konkurs, podczas którego każda 
rodzina przedstawi się i opowie dlaczego jest ważna dla tego kraju. Mieszkańcy 
wyznaczyli Ciebie, byś podjął decyzję, która rodzina jest najmniej potrzebna 
i opuści na zawsze ten kraj.

Czym będziesz się kierował w tym trudnym wyborze? Której rodzinie każesz opuścić 
kraj? Które rodziny pozostawisz? Jak uzasadnisz swój wybór? A może znajdziesz 
jakieś inne rozwiązanie?

Kiedy wymyślisz już rozwiązanie tego problemu zapytaj kogoś innego, co zrobiłby 
w takiej sytuacji? Może wspólnie wypracujecie jakieś stanowisko?

2. Wartość dla młodszego ….

Twój brat Adam ma 9 lat. Właśnie rozpoczął naukę w III kl. szkoły podstawowej. 
Skończyła się nauka szlaczków i rysowanie cyfr. Wychowawca klasy postawił 
uczniom nowe zadania. Trzeba sumować, kalkulować, czytać i wyciągać wnioski. 
Jak jakieś dziecko przewidzi zakończenie omawianej historii i pokieruje jej 
bohatera w dobrą stronę, stawia dobre oceny. Zaczął też rozmawiać z uczniami 

4 S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2003, s. 190-191.
5  Zadanie zostało zainspirowane Bajką o wartościach autorstwa sióstr Laury i Izabelli Mastalerz, 
dostępna na stronie: http://www.przedszkole99.krakow.pl/news/bajkaOwartosciach_
LauraMastalerz.pdf (01.09.2017).
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o wartościach. Adam wie, że to coś więcej niż czekoladowy cukierek, komputer, 
dobra gra po lekcjach. Ostatnio wychowawca zabrał całą klasę do domu dziecka 
i wspólnie z tamtejszymi dziećmi robili ozdoby świąteczne. W ten sposób pokazał 
im kilka wartości. Zrozumienie jednych wartości przychodzi Adamowi łatwiej, 
innych trudniej. Największy problem sprawia mu ”odpowiedzialność”. Biedak nie 
ma pojęcia na czym polega, jak i kiedy się ją stosuje, co robić, aby ją wyrazić. 
Postanawiasz, że pomożesz młodszemu bratu.

Napisz dla niego bajkę, wiersz, rymowankę, opowiadanie lub zrób rysunek, komiks, 
w którym pokażesz Adamowi czym jest odpowiedzialność.

Czy będzie dla Ciebie nagrodą za Twój wysiłek, jeśli zobaczysz, że Adam zrozumiał 
i idzie w dobrą stronę?

3. Jak zmieniają się wartości?

Zrób listę przekonań oraz wartości swoich rodziców i bliskich krewnych. Potem 
sporządź podobną listę dla najbliższych przyjaciół i ludzi, których darzysz szacunkiem.

Lista przekonań oraz wartości swoich 
rodziców i bliskich krewnych

Lista przekonań oraz wartości 
przyjaciół i ludzi, których darzysz 

szacunkiem

Po wynotowaniu wartości na obu listach podkreśl podobieństwa i różnice, jakie 
między nimi występują.
•	 Jaki wpływ mają na Ciebie różnice?
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•	 Czy wydaje ci się, że odrzucasz jeden zbiór wartości na rzecz innego?
•	 Czy starasz się je pogodzić?
•	 Czy próbujesz stworzyć całkiem nowy zbiór własnych wartości?

4. Nie pozwól, aby twoje marzenia zarosły chwastami. Jak wprowadzać konkretną 
wartość w nasze życie?

Czy w kieszeni masz plan, co trzeba Ci zrobić, aby wprowadzić konkretną wartość 
w życie? Jeśli tak, to zapisz go. Następnie porównaj z tym proponowanym. Jeśli nie, 
czytaj, proszę, dalej. 

Aby wprowadzić konkretną wartość w życie trzeba:

Poszukiwać wartości, które budują, a nie niszczą, pomagają, a nie osłabiają, które 
nie są skierowane przeciwko innym i w końcowym rachunku – przeciwko samemu 
sobie. Myślę, że masz już przynajmniej jedną taką wartość na oku, którą starasz się 
wprowadzić w swoje codzienne życie lub doświadczyć jej. Z większym bądź mniejszym 
skutkiem. Napisz ją: ……………………………………………………………

Jeśli nie lub jeśli chcesz się upewnić i zrozumieć tę wartość, to wiedz, że poszukiwanie 
wartości polega na zadawaniu sobie odpowiednich pytań. Spróbuj:
•	 Co mną kieruje, że robię to i to..., że dążę do tego i tego..., że chcę czegoś?
•	 Co uważam za godne osiągnięcia niezależnie od czasu i miejsca, a nawet 

otaczających mnie ludzi? Co jest dla mnie tak bardzo ważne?
•	 Dlaczego ta wartość jest dla mnie ważna? Co decyduje, że to nabiera ona dla mnie 

sensu i czyni moje życie sensownym?

W odpowiedziach na te pytania kryje się wartość, która jest u podstawy wyboru 
innych wartości. Jak wiesz jest kilka rodzajów wartości i są one ułożone w pewnej 
hierarchii.

Jeśli zrobiłeś zadanie, dowiedziałeś się na jakiej wartości skupiasz swoje myśli, 
działania i nadzieje. Napisz Plan osiągnięcia tej wartości i wprowadzenia jej w życie, 
gdyż dobrej wartości – a o tą Ci chodzi – nie można zachować tylko dla siebie. Im 
prostszy i bardziej konkretny będzie Plan, tym lepiej – choć wcale nie łatwiej – będzie 
Ci szła jego realizacja.

Spróbuj użyć prostej metody: Jeśli chcesz osiągnąć X, to wykonaj Y. 

Następnie ustal priorytety działań, etapy i okres czasu ich wykonania, oceń ich 
realność. Życie to nie matematyka, ale prawdopodobieństwo przyczyn i skutków. Plan 
z pewnością zbliży Cię do tej wartości.

Zaangażuj też swojego „Strażnika wartości”. Możesz go wyposażyć w krytyczne 
myślenie, autonomię myślenia, spokój, zasadę najpierw myślę, potem robię lub inne 
zasady, dobry słuch (aby słyszeć siebie i innych ludzi). Strażnik pomoże Ci utrzymać 
osiągniętą wartość lub jej doświadczać.
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Dopinguj się i miej motywację, a ponieważ dobrej wartości nie można trzymać tylko 
dla siebie – zdobywaj ją z jakąś intencją, np. dla swojej żony, mamy, dziecka lub aby 
chronić innych przed popełnianiem błędów.

5. Autorytet pytań? Zastanów się nad władzą pytań

Pytania, które stawiasz sobie w życiu lub te, które ono Ci stawia, same w sobie są 
wartością. Choć jeśli nie poświęcasz im czasu albo pozostawiasz bez odpowiedzi – są 
wartością niekompletną. Do Ciebie należy wybór czy chcesz mieć całą czy połowiczną 
wartość pytań. Nie musisz nic pisać. Nikt nie będzie oceniał Twojego myślenia. 
Cieszysz się absolutną wolnością myśli.

Znajdź swój moment do zastanowienia. Na pewno masz też wpływ, aby go przedłużyć 
lub powtórzyć.

Zapewne znasz rozróżnienie pojęć „autorytet” i „idol”. A jak zdefiniowałbyś pojęcia 
bohater i mistrz? Czy rozumiemy je podobnie jak pojęcie autorytet? Czy jest ktoś, 
kogo określiłbyś mianem swojego bohatera lub mistrza? A może wyrastamy z tych 
pojęć i przestają być potrzebne? Czy według Ciebie relacja „autorytet – inni” jest 
relacją władzy, partnerstwa czy przyjaźni? A może dostrzegasz inną zależność lub 
wymienione „relacje” Twoim zdaniem dadzą się ze sobą pogodzić? Czy Ty jesteś dla 
kogoś autorytetem? Czy uważasz, że wiąże się z tym jakaś odpowiedzialność? 

Dziś często mówi się o kryzysie wartości i autorytetów. Co to według ciebie znaczy? 
Czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim kryzysem? Pomyśl o argumentach za 
i przeciw, i jeśli chcesz zapisz je poniżej.

Zgadzam się, że mamy kryzys  
wartości i autorytetów

Nie zgadzam się, że mamy kryzys 
wartości i autorytetów
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6. Inspiracje 

Przeczytaj poniżej znajdujące się cytaty na temat autorytetu. Czy któryś/eś z poglądów 
jest/są Ci szczególnie bliski/e, czy z którymś/miś zdecydowanie się nie zgadzasz? 
Dlaczego? 

Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać – podjął Król. – Autorytet polega 
przede wszystkim na rozsądku (Antoine de Saint-Exupéry).

Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej 
pamięcią (Leonardo da Vinci).

Wolność nie jest możliwa bez autorytetu, bo inaczej będzie chaosem – a autorytet bez 
wolności stanie się tyranią (Stefan Zweig).

Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych (Bertrand de Jouvenel).

Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go 
się nie ma. Trzeba, by autorytet wypłynął z wartości moralnych i intelektualnych, wtedy 
tylko jest on trwałym i poważnym (Władysław Grabski).

To ktoś sam lub pewna społeczność z własnej woli, z własnego rozumienia obdarza 
kogoś lub jakąś instytucję autorytetem. Jest to dar swobodny, najczęściej spontaniczny, 
niespodziewany, a często przez obdarzonego nie tylko niewymagany, lecz wręcz 
niechciany. Nie ma zatem mowy o posłuszeństwie, ale choć ten obdarzony żadnego 
posłuszeństwa się nie domaga, istnieje pewien rodzaj podporządkowania, poddania 
się wyrażającego przekonanie, że warto się poddać, że ten autorytet ma rację, choć nie 
używa ani perswazji, ani przemocy. Jak mi się wydaje, najważniejszym słowem w tej 
relacji jest zaufanie. Właśnie zaufanie jest dla niej charakterystyczne” (Barbara Skarga).
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ZESZYT 6
DEMOKRACJA

Cele:
•	 Utrwalisz wiedzę na temat demokracji i być może odkryjesz jej nowe znaczenie.
•	 Zrozumiesz zasady tworzące demokratyczne państwo i społeczeństwo. 
•	 Udoskonalisz umiejętność argumentowania swojego zdania.

Pomocne książki: Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego, red. St. Trociuk, Biuletyn RPO 
– Materiały nr 81; L. Balcerowicz, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, 
Poznań 2012.

Trochę wiedzy

Czytając zamieszczone w Zeszycie teksty, będziesz mógł zastanowić się nad tym, co to 
jest demokracja, na czym polega oraz komu i czemu ona służy. Być może zadasz sobie 
nowe pytania i poczujesz nowe wątpliwości, gdyż i na nie jest miejsce w demokracji. 
Dzięki temu samodzielnie będziesz w stanie dołożyć coś od siebie do przekazanej Ci 
wiedzy. Będzie ona pomocna przy rozwiązywaniu zadań, zamieszczonych w ostatniej 
części Zeszytu. Wykonując je w dogodnym dla siebie czasie utrwalisz wiedzę i nauczysz 
się argumentować własne zdanie. A to jest jedna z podstawowych umiejętności 
demokratycznych – spieramy się po dżentelmeńsku i konkretnie, nie walcząc ze sobą 
ani siebie nie raniąc. 

Co to jest demokracja? 

Demokracja nie jest tylko formą państwa, nie jest tylko tym, co zapisano 
w konstytucjach. Demokracja jest poglądem na życie, polega na zaufaniu do ludzi, do 
ludzkości jako takiej i do humanizmu. Demokracja jest również dyskusją, a prawdziwa 
dyskusja jest tylko tam, gdzie ludzie ufają sobie wzajemnie i uczciwie szukają prawdy. 
Inaczej mówiąc demokracja - a raczej to, w czym się ona wyraża - to rozmowa między 
równymi, zastanawianie się wolnych obywateli na oczach całego społeczeństwa.

Zgodnie z tym pojęciem demokracji, zastanów się nad poniższymi cytatami 
o demokracji, a jeśli masz ku temu sposobność, (np. na spacerze, w świetlicy, w przerwie 
w pracy) podyskutuj o którymś z tych cytatów z innymi. Skup się na dwóch cytatach 
– jednym, z którym się zgadzasz w 100% i drugim, który kwestionujesz. Pamiętaj, że 
demokracja daje Ci prawo nie zgodzić się z autorem cytatu, pospierać się z nim albo 
postawić jego tezie jakieś pytanie. W swoich poglądach – nawet jeśli przyjmują one 
postać wątpliwości lub pytań - jesteście równi. No to zaczynamy:
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„Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są 
równi we wszystkim.” Arystoteles

„Demokracja polega na wypracowaniu kompromisów.” Aung San Suu Kyi

„Demokracja to nic innego jak rządy motłochu, w których 51 procent ludzi może odebrać 
prawa pozostałym 49 procentom.” Thomas Jefferson

„Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest 
wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!” Benjamin Franklin

„Wolność oznacza nie tylko, że człowiek ma zarówno możliwość wyboru, jak i niesie jego 
brzemię. Oznacza także, że musi on ponosić konsekwencje swoich czynów, otrzymywać 
za nie pochwały lub spotykać się z potępieniem. Wolność i odpowiedzialność są 
nierozerwalne”. Friedrich Hayek

Demokratyczne państwo prawa to …

Nie istnieje idealne państwo – nawet jeśli dopiszemy do niego przymiotniki jak 
„demokratyczne” czy „prawne”. Każdy z nas żyjąc w Polsce bierze udział w tworzeniu 
lub osłabianiu demokracji. Może Ci się to wydać niewiarygodne, ale każdy Twój 
codzienny wybór jest zapisany w Konstytucji, a ta tworzy demokratyczny porządek. 
W Konstytucji jest zapisane, że możesz się uczyć, rozwijać, mieć życie prywatne, 
pisać listy, dochodzić odszkodowania, swobodnie się wypowiadać, wierzyć i nie 
wierzyć. Twoje wybory dotyczą także obowiązków, a te są zapisane w Konstytucji. 
Decydując się na poszanowanie prawa i korzystanie z niego bez nadużyć, dokonujesz 
konstytucyjnego wyboru. Obchodząc lub łamiąc prawo, uderzasz w Konstytucję 
i w konsekwencji osłabiasz demokrację. Demokracja wyraża się przecież w szacunku 
tego, co wspólnie uważamy za wartościowe i przydatne, a takie jest prawo. Łamiąc 
prawo nie zmienisz go ani nie polepszysz. A przecież w demokracji chodzi nam o to, 
aby było coraz lepiej. 

Tak jak nie istnieje idealne państwo, nie istnieje także idealna demokracja. Wszyscy 
się tego uczymy i niezależnie od pozycji i osiągnięć, także w tym jesteśmy równi. 
Pomaga nam w tym Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) oraz Europejski Trybunał 
Praw Człowieka (dalej: ETPCz). Dowiedz się jak rozumie on demokratyczne państwo 
prawne i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie czy jego rozumienie jest dla Ciebie 
jasne i przydatne. 

„Demokratyczne państwo prawne stanowi swego rodzaju wyrażenie szeregu 
reguł i zasad, które nie zostały ujęte w pisanym tekście konstytucji. Wynikają 
one z pewnego systemu wartości. Owe reguły i zasady mają najróżniejszy 
charakter. Koniecznym elementem demokratycznego państwa prawnego 
uznano istnienie niektórych praw jednostki, jak prawo do życia, prawo do 
prywatności, prawo do sądu oraz tzw. zasad przyzwoitej legislacji (np. zakaz 
stosowania przepisów z mocą wsteczną, nakaz poszanowania praw słusznie 



Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych256

nabytych). Ogólną podstawą było uznanie, że demokratyczne państwo prawne 
wymaga poszanowania zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego 
przez nie prawa. Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika dla 
administracji publicznej obowiązek działania na podstawie i w granicach 
prawa wykazującego określone wartości, obowiązek respektowania praw 
i wolności jednostek oraz poddania swoich działań kontroli sądowej” (wyrok 
TK z 25.11.1997 r., sygn. K 26/97).

„Z demokracją są związane nie tylko wolności, ale i obowiązki. Jest 
z nią związany nakaz respektowania wolności i praw innych ludzi, zarówno 
przez nich samych jak i przez władze państwa. Wiąże się to z zasadą 
proporcjonalności. Każdy z nas jest zobowiązany szanować wolności i prawa 
innych, a ograniczenia w zakresie korzystania z wolności i praw mogą być 
ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, 
przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Jednym 
z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa prawnego jest zasada 
dostępu obywateli do sądu w celu umożliwienia im obrony ich interesów przed 
niezawisłym organem kierującym się wyłącznie obowiązującym w państwie 
prawem”. W konsekwencji prawo do wymiaru sprawiedliwości przez sąd 
zajmuje ważne miejsce w demokracji” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 07.01.1992 r., sygn. akt K 8/91).

„W demokracji każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to 
obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 
państwowe. Wolność słowa jest jedną z głównych podstaw demokratycznego 
społeczeństwa, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Wolność 
słowa nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane 
przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, ale odnosi się 
również do wypowiedzi, które obrażają, oburzają, wprowadzają niepokój. 
Takie są wymogi pluralizmu1, tolerancji i otwartości na inne poglądy, bez 
których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje. Korzystanie z wolności - 
słowa, poglądów, przekazywania informacji - pociągających za sobą obowiązki 
i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, 
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, 
integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na 
konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi 
na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych 

1 Trudne słowo „pluralizm” oznacza: 1. wielość, różnorodność; 2. demokratyczną zasadę 
gwarantującą różnym grupom społecznym i politycznym prawo wyrażania swych interesów 
oraz udział w sprawowaniu władzy.
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osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub 
na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej” (wyrok ETPCz 
z 16.12.2008 r. w sprawie Frankowicz przeciwko Polsce, skarga nr 53025/99).

Definicja demokracji

Demokracja ma około 228 lat2. W tej kalkulacji celowo pomijam jej starożytne greckie 
korzenie. Jej definicja i rozumienie naturalnie zmieniały się w ciągu wieków w związku 
z doświadczeniem zdobywanym przez rządzących i rządzonych. Dosłownie oznacza 
„rządy ludu”, „ludowładztwo” (z greckiego demos ‘lud’, krátos ‘władza’). 

Słowo „demokracja” zostało po raz pierwszy użyte przez Herodota na oznaczenie 
władzy ludu, czyli ustroju państwa przeciwstawionego ustrojowi despotycznemu. 
Demokracja była praktykowana w Atenach w V wieku p.n.e. Z uwagi na niewielką 
liczebność ateńskiego ludu, demokracja ateńska była zbliżona do tego, co obecnie 
nazywamy demokracją bezpośrednią (wszyscy mieli udział w rządzeniu), aczkolwiek 
rządy we właściwym sensie sprawowały organy przedstawicielskie. Trzeba od razu 
zaznaczyć, że „lud” w Grecji antycznej był ograniczony do ludzi wolnych i tylko oni 
byli obywatelami kraju.

Obecnie termin demokracja jest używany w czterech znaczeniach: 
1. władza ludu, narodu, społeczeństwa; 
2. forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości 

obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne 
gwarantujące sprawowanie tej władzy; 

3. synonim samych praw i wolności politycznych, których podstawą jest równość 
obywateli wobec prawa oraz równość ich szans i możliwości; 

4. ustrój społeczno-gospodarczy zapewniający powszechny równy udział obywateli 
we własności i zarządzaniu narodowym majątkiem produkcyjnym, dostęp 
do dóbr kultury, oświaty i ochrony zdrowia; jest to tzw. demokracja społeczna 
i ekonomiczna, na której znaczenie kładą nacisk różne odmiany ruchów i ideologii 
lewicowych, np. socjalistyczne. 

Jeśli zastosujesz kryterium udziału obywateli w wykonywaniu władzy, otrzymasz 
demokrację pośrednią i demokrację bezpośrednią. 

2 Chodzi o trzy wydarzenia historyczne – upadek monarchii absolutnej (Rewolucja Francuska 
w 1789 r. i ustanowienie Republiki), ograniczenie monarchii konstytucją (Polska Konstytucja 
3 maja w 1791 r.) i ustanowienie systemu władzy prezydenckiej (niepodległość Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w 1783 r. i pierwsza prezydentura Georga Washingtona w 1789 r.).
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Demokracja pośrednia 
(przedstawicielska)

Demokracja bezpośrednia

•	 dominujący system władzy 
w państwie współczesnym

•	 opiera się na cyklicznej wymianie 
przynajmniej części członków 
politycznego aparatu państwowego, 
głównie w formie wyborów 
powszechnych do parlamentu

•	 system ten polega raczej na kontroli 
działania aparatu państwowego 
przez obywateli niż na faktycznym 
i stałym braniu przez nich 
udziału w podejmowaniu decyzji 
państwowych

•	 uzupełniająco występują w nich 
instytucje demokracji bezpośredniej, 
np. referendum. 

•	 polega na bezpośrednim 
podejmowaniu decyzji 
państwowych przez ogół obywateli

•	 do aparatu państwowego należy 
przygotowanie projektów 
decyzji o znaczeniu zasadniczym 
i podejmowanie decyzji 
wykonawczych lub o charakterze 
technicznym

•	 demokracja bezpośrednia jest 
swoistym ideałem demokracji, 
trudnym do zrealizowania 
w państwach większych, toteż 
występuje w ograniczonym zakresie 
(np. w Szwajcarii)

•	 jest także znana w innych krajach, 
głównie w formie referendum.

Zarówno w demokracji pośredniej, jak i bezpośredniej, władze są powoływane 
na określony czas w wolnych, powszechnych wyborach, a o ich wyborze decyduje 
większość głosów wyborców – podobnie jak w innych sprawach życia publicznego. 
Jednocześnie prawa mniejszości muszą być przestrzegane i opozycja polityczna może 
(a nawet powinna) legalnie funkcjonować. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwie 
partie polityczne, które zmieniają się u władzy. W demokracji najwyższym organem 
władzy ustawodawczej (stanowiącej prawo) jest parlament, który ma prawo do krytyki 
rządu i może rząd odwołać. W demokracji ważnym czynnikiem jest trójpodział 
władzy, a więc istnienie niezależnego od rządu sądownictwa i parlamentu. 

Demokracja w Polskiej Konstytucji

Konstytucja RP w art. 2 stanowi, że „Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Pojęcie 
„państwo prawne” znane jest obywatelom od dawna. Do polskiego ustawodawstwa 
zostało wprowadzone w 1989 r. Jego szczegółowa treść była i jest ustalana wspólnym 
wysiłkiem zwykłych i niezwykłych ludzi oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Podstawową zasadą państwa prawnego jest to, iż władze publiczne działać mogą 
jedynie na podstawie i w ramach prawa oraz czynić to tylko, co prawo im pozwala 
lub nakazuje, obywatele, zaś mogą czynić to tylko, czego prawo nie zakazuje. Wśród 
szczegółowych reguł demokratycznego państwa prawa możemy wymienić m.in.: 
trójpodział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego z nas do sądu, do uczciwego 
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oraz bezstronnego procesu, jawność i jasność prawa, zasadę niedziałania prawa 
wstecz.

Nie jest możliwe urzeczywistnianie tych zasad w państwie, w którym nie są 
przestrzegane prawa i wolności człowieka: wolność słowa, wolność zgromadzeń 
i stowarzyszeń ani w którym nie istnieją wolne wybory do parlamentu i do organów 
samorządu terytorialnego. Związek państwa prawnego i państwa demokratycznego 
jest więc oczywisty.

Ustrój współczesnej Polski cechuje poszanowanie kilku podstawowych zasad, 
stanowiących fundament demokracji. Wszystkie zapisane zostały w Preambule, 
I i II rozdziale Konstytucji RP. Jako obywatel powinieneś je znać, a kiedy to 
potrzebne i słuszne, korzystać z nich lub je chronić. Jeśli jesteś zmęczony czytaniem 
i zastanawianiem się, odłóż ten kawałek wiedzy na kolejny dzień. 

Zasady demokratycznego państwa prawa:
•	 zasada suwerenności3  narodu (art. 4) – naród, rozumiany jako wspólnota 

wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, jest najwyższym podmiotem władzy 
w Polsce; zgodnie z zasadą obywatele sprawują władzę w sposób pośredni przez 
swoich przedstawicieli posłów, senatorów i radnych wybieranych w wyborach 
czteroprzymiotnikowych oraz w sposób bezpośredni poprzez referendum 
i inicjatywę ludową;

•	 zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 i 7) – wskazuje na 
konieczność stosowania procedur demokratycznych przy podejmowaniu decyzji 
i podporządkowania państwa rządom prawa;

•	 zasada sprawiedliwości społecznej (art. 2) – wskazuje na opiekuńcze zobowiązania 
państwa wobec obywateli;

•	 zasada prymatu konstytucji (art. 8) – konstytucja jest najważniejszym prawem 
Rzeczypospolitej i stosuje się ją bezpośrednio, czyli np. można się na nią powołać 
w sądzie;

•	 zasada podziału władz (art. 10) – władze: ustawodawcza, wykonawcza 
i sądownicza powinny mieć odrębne kompetencje i nawzajem się równoważyć; 
władzę wykonawczą w naszym państwie sprawuje prezydent oraz Rada Ministrów, 
władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, a władza sądownicza 
do niezależnych i niezawisłych sądów i trybunałów;

 ■ zasada pluralizmu politycznego (art. 11) – gwarantuje swobodę zakładania 
i działania partii politycznych;

 ■ zasada samorządności (art. 15 i 16) – wprowadza wymóg decentralizacji 
władzy i dopuszczenie do jej sprawowania organów samorządu terytorialnego;

 ■ zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20) – życie gospodarcze 
Rzeczpospolitej opierać się powinno na własności prywatnej i wolności 

3 Słowo „suwerenny” oznacza: 1. niezależny od innego państwa, innej władzy, instytucji itp.; 2. 
o opiniach lub decyzjach: nienarzucony przez nikogo; 3. mający władzę zwierzchnią.
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gospodarowania, a zadaniem władzy publicznej jest łagodzenie niekorzystnych 
skutków społecznych wolnego rynku;

 ■ zasada godności człowieka (art. 30) – przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka jest nienaruszalna i stanowi źródło wolności i praw jednostki.

Krótkie podsumowanie

To, co powinieneś wiedzieć o demokracji:
•	 wszyscy obywatele mają udział w rządzeniu, 
•	 władzę sprawują przedstawiciele wybrani w wolnych wyborach,
•	 istnieje mechanizm równoważenia dóbr jednostki i dobra wspólnego,
•	 obywatele angażują się w publiczne i polityczne życie państwa,
•	 istnieją gwarancje podstawowych praw i wolności każdego człowieka,
•	 władze uznają i szanują takie wartości jak: wolność, tolerancja, kultura dialogu,
•	 jest miejsce dla różnorodności, mniejszości i pluralizmu poglądów, opinii, 

wartości. 

Zadania

Zadanie 1. Zalety i wady demokracji.

Zapisz w tabeli jakie zalety i wady dostrzegasz w demokracji. Możesz skorzystać 
z przeczytanych materiałów. Gdy skończysz, zastanów się, czy według Ciebie dominują 
wady czy zalety? Czy ich „bilans” wpływa na Twoją opinię o demokracji? 

ZALETY DEMOKRACJI WADY DEMOKRACJI

Trudniejszy poziom zadania: Spróbuj teraz zastanowić się dlaczego mimo wypisanych 
przez Ciebie wad, demokracja jest dobrym ustrojem władzy. Zapisz proszę swoje 
argumenty.  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Zadanie 2. Czy w więzieniu jest miejsce na demokrację? 

Wypisz te rozwiązania i elementy, które według Ciebie świadczą o demokracji 
w więzieniu:

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

Teraz, wypisz to, co ogranicza demokrację w więzieniu (pamiętaj o tym, że prawa 
i wolności, które wynikają z demokracji mają swoje granice i władza może je 
ograniczać. Ważne jest, aby demokracja zapewniała mechanizm równoważenia 
różnych konkurencyjnych interesów):

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........................

Teraz zajmij najbliższe Ci stanowisko, z którym się zgadzasz i uzasadnij je podając 
fakty (wypisałeś je wyżej) i argumenty. Możesz zająć tylko jedno stanowisko.

Czy w więzieniu jest miejsce na demokrację?

1) Tak ponieważ, ………….

I przejawia się …………..

Ale ma swoje granice ……..

2) Nie i nie powinno jej być, ponieważ ……...

3) Nie, ale powinna być ponieważ ….….

I powinna przejawiać się ona w tym …..

Ale powinna mieć swoje granice …..

Twoje stanowisko:

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

Trudniejszy poziom zadania: Przyjrzyj się stworzonej przez Ciebie liście rozwiązań, 
które ograniczają demokrację w więzieniu. Zapewne zastanawiasz się z czego wynika 
to ograniczenie, czyli czyj interes za nim stoi i jaką chroni wartość.
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Np. więzienie, a ściślej kodeks karny wykonawczy, ogranicza prawo skazanego do 
skargi, gdyż dyrektor więzienia nie musi jej czytać ani rozpatrywać, jeśli skarga zawiera 
same wulgaryzmy, a żadnej merytorycznej treści. Przyjęte rozwiązanie chroni kulturę 
jako taką, kulturę skarżenia się, powagę instytucji i zapobiega nadużyciu prawa do 
skargi. 

Inny przykład, to ograniczenie możliwości zgromadzenia się przez skazanych, aby 
demokratycznie i pokojowo zamanifestować swoje opinie i w ten sposób wpłynąć 
na władze więzienne bądź inne. Ograniczenie liczebności grup spacerowych, 
świetlicowych itp. pozwala chronić porządek i bezpieczeństwo. 

Ze swojej listy ograniczeń wybierz dwa-trzy i spróbuj odnaleźć konkurencyjną 
wartość, która pozwala władzy nakładać limity na więzienną demokrację. 

Ograniczenie demokracji w więzieniu

(jaki element, wartość lub przejaw 
demokracji ogranicza)

Wartość konkurencyjna

(uzasadniająca ograniczenie)

Jeśli dobrnąłeś do końca materiału, wykonałeś niezłą pracę. Gratuluję. Efekty przyjdą 
z czasem.
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ZESZYT 7
PRAWA CZŁOWIEKA

Cele:
•	 Utrwalisz wiedzę o prawach człowieka.
•	 Rozwiniesz umiejętności rozwiązywania problemów prawo-człowieczych i oceny 

kolizji różnych praw, wolności, interesów.
•	 Wzmocnisz umiejętności uzasadnienia własnych przekonań.

Pomocne książki: Zachęcamy do lektury niestarzejącej się publikacji W. Osiatyńskiego, 
Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka 1998. Możesz sięgnąć po podręcznik J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. 
A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2011 albo skorzystać ze 
stron internetowych: 
•	 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/
•	 http://www.hfhr.pl/publikacje/omowienie-orzeczen- ETPC/
•	 http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/

Trochę wiedzy

Przygotowany materiał stanowi podsumowanie warsztatów o prawach człowieka. 
Czytając teksty źródłowe będziesz mógł jeszcze raz zastanowić się po co są prawa 
człowieka i czemu służą. W kolejnej części znajdziesz krótkie podsumowanie tego, 
o czym mówiliśmy na warsztatach; przypomnisz sobie podstawową wiedzę związaną 
z pojęciami: godność, prawo, wolność, prawa materialne, prawa proceduralne, 
granice praw, prawa ograniczone. Następnie możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat 
praw człowieka rozwiązując kilka przygotowanych przez nas zadań. Do pierwszego 
ćwiczenia zaangażuj drugą osobę; wspólnie będziecie mogli rozwinąć umiejętności 
formułowania argumentów i obrony swojego stanowiska. W drugim zadaniu 
wcielisz się w rolę sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 
lub Trybunału Konstytucyjnego (TK), którego zadaniem jest wydanie werdyktu 
w opisanych sprawach. Dzięki temu ćwiczeniu nauczysz się dokonywać oceny kolizji 
praw człowieka, konkurencyjnych wartości i interesów. Na końcu znajduje się quiz 
sprawdzający wiedzę. Sam ocenisz, w jakim stopniu opanowałeś materiał.

Czym są prawa człowieka? 

Przeczytaj poniższe teksty. Pierwszy obrazowo tłumaczy czym są prawa człowieka. 
Drugi i trzeci to fragmenty artykułu prof. Wiktora Osiatyńskiego, który tłumaczy do 
czego właściwie służą nam prawa człowieka. Ostatni tekst, to fragment artykułu Marka 
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Nowickiego, eksperta w dziedzinie praw człowieka i jednego z założycieli Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Tekst Nowickiego pozwoli Ci zrozumieć na czym polega 
różnica między godnością osobową a osobistą.

Teksty źródłowe:
1. Prawa człowieka są jak zbroja - są twoją ochroną; są jak kodeks, ponieważ mówią ci, 

jak się masz zachować; są też niczym sędziowie, bo możesz się do nich odwoływać. 
Są abstrakcyjne, podobnie jak emocje; i tak jak emocje należą do każdego i istnieją 
bez względu na okoliczności. Są jak natura, bo mogą być pogwałcone; i jak duch, 
bo są niezniszczalne. Są niczym czas, bo traktują nas wszystkich jednakowo 
- biednych i bogatych, starych i młodych, białych i czarnoskórych, wysokich 
i niskich. Zapewniają nam szacunek i wymagają od nas szacunku dla innych. Jest 
z nimi tak jak z dobrem, prawdą i sprawiedliwością - nie zawsze zgadzamy się co 
do ich definicji, ale zawsze potrafimy je rozpoznać (Kompas. Edukacja o prawach 
człowieka z młodzieżą, Stowarzyszenie Szansa, Warszawa 2005).

2. Prawa człowieka nie obejmują wszystkich potrzeb, a jedynie elementarne potrzeby 
związane z bezpieczeństwem. Z bezpieczeństwem fizycznym, któremu może 
zagrażać władza, dysponująca środkami przymusu. Z bezpiecznym poruszaniem 
się w sferze wolnej od ingerencji władzy. Z bezpieczeństwem, jakiego pozbawiony 
jest człowiek wyłączony z udziału w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą. 
I wreszcie z podstawowym bezpieczeństwem życiowym, którego nie ma człowiek 
pozbawiony środków do życia i dachu nad głową. Prawa człowieka nie obejmują 
natomiast potrzeb związanych z dobrobytem, z równością, statusem urodzenia 
i warunków życiowych, z bogactwem życia i wrażeń w życiu, z nawiązywaniem 
i utrzymywaniem więzi z innymi ludźmi, z poszukiwaniem sensu życia. Te 
potrzeby człowiek zaspokaja sam albo w rodzinie czy w gronie przyjaciół. Wiele 
potrzeb zaspokajamy w zbiorowości, ale nie za pomocą praw, lecz wzajemnej 
wymiany świadczeń na rynku lub wypełnieniem zwyczajowych bądź prawnych 
obowiązków. Nawet w zbiorowości zorganizowanej w państwo większość 
potrzeb nie jest zaspokajana poprzez dochodzenie praw, lecz na drodze procesu 
politycznego. Jest to szczególnie ważne w demokracji. O ile bowiem łatwo żądać 
wiele od autokraty, który zdaje się mieć wszystkiego w bród, to w demokracji 
żądania wysuwane wobec zbiorowości są żądaniami kierowanymi pod adresem 
wszystkich, a więc i samego siebie (Przyszłość a prawa człowieka, Wiktor 
Osiatyński).

3. Po co nam prawa człowieka? Po pierwsze, nawet najbardziej demokratyczne 
i liberalne kraje potrzebują mechanizmu, dzięki któremu ewoluujące standardy 
moralności stają się prawem. Nowe normy postępowania zazwyczaj najpierw 
są głoszone przez jakąś mniejszość i dopiero z czasem - często w wyniku 
dramatycznych protestów lub poświęceń - uzyskują poparcie większości. 
W ostatnich dziesięcioleciach zwolennicy nowych norm zaczynali od twierdzenia, 
że są one kolejnym wymiarem praw człowieka, odpowiadającym aspiracjom 
wszystkich ludzi i niezbędnym dla ich godności. Tak było w przypadku poszerzenia 
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prawa do prywatności, uznania praw mniejszości seksualnych, a także coraz 
szerszego uznania dla poszerzenia prawa do życia o ochronę życia poczętego. 
Po drugie, nawet w najlepszym ze światów zawsze będą zdarzać się przypadki 
nadużycia władzy i naruszenia praw. Ofiary takich naruszeń potrzebują moralnego 
uzasadnienia swych roszczeń do godziwego traktowania. Prawa człowieka 
dostarczają takiego uzasadnienia, które w demokracji jest szczególnie potrzebne 
wszelkiego rodzaju mniejszościom. Po trzecie, zawsze będzie istniała pokusa 
autorytarnego sprawowania władzy, korupcji i nadużyć. Jest ona powszechna, 
ale występuje szczególnie silnie wszędzie tam, gdzie demokracja jest młoda, 
społeczeństwa słabe, a sądy dalekie od ludzi, nieefektywne bądź skorumpowane. 
W takich krajach może istnieć potrzeba narzucenia władzy hamulców z zewnątrz, 
a prawa człowieka dostarczają kryteriów, wedle których można takie ograniczenia 
nakładać. Po to jednak, by prawa człowieka mogły spełniać tę rolę, warto całą 
koncepcję praw przemyśleć od nowa. Nie wszystko, co jest dziś uważane za 
naruszenie praw człowieka, musi mieć międzynarodową ochronę i być narzucane 
wszystkim państwom jako obowiązujący wzór postępowania. Ochronę praw 
socjalnych, realizowanie celów polityki publicznej, podział zasobów, podobnie 
jak wiele innych uzasadnionych potrzeb i interesów jednostek oraz grup można 
pozostawić wewnątrzkrajowym procesom ustawodawczym, domagając się 
jedynie, by żadna grupa nie była z takich procesów wykluczona. Redystrybucja 
zasobów w skali światowej oraz pomoc biednym krajom Południa powinna być 
przedmiotem polityki międzynarodowej. Ale nie może być traktowana jako 
bezwzględne prawo przywódców biednych państw, któremu nie odpowiada nawet 
obowiązek wykazania, do kogo ta pomoc trafia. Podobnie zróżnicowane powinny 
być środki ochrony poszczególnych praw. Wcale nie trzeba, by wszystkie prawa 
znajdowały się w konstytucjach albo były przedmiotem międzynarodowych 
sankcji. Każdy powinien jednak posiadać gwarancje ochrony minimum praw 
niezbędnych do bezpieczeństwa osobistego. Na tej liście na pewno znajdą się 
prawo do życia i wolności osobistej, prawo do właściwego procesu i godziwego 
traktowania przy pozbawieniu przez państwo wolności, wolność od tortur, 
wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo uczestnictwa we władzy oraz działania 
w opozycji, wolność zgromadzeń i stowarzyszeń i kilka innych, równie ważnych, 
praw. Treść tej listy powinna być przedmiotem dyskusji. Ale powinny się na niej 
znaleźć głównie podstawowe wolności i prawa polityczne, bo to właśnie im, a nie 
obietnicom socjalnym czy prawu do rozwoju zawdzięczamy postęp, jaki miał 
miejsce po 1948 roku (Przyszłość a prawa człowieka, Wiktor Osiatyński).

4. Czym jest godność osobowa a osobista? Podstawowym pojęciem w koncepcji 
praw człowieka jest niezbywalna godność osobowa człowieka czy też w języku 
nauki społecznej Kościoła katolickiego godność osoby ludzkiej. Godność 
osobowa związana jest z samą istota człowieczeństwa, wynika z faktu bycia 
człowiekiem, posiada ją i niemowlę, które niczego dobrego ani złego w życiu 
jeszcze nie dokonało, i największy zbrodniarz. Godność osobową należy odróżnić 
od godności osobistej, która jest pojęciem bliskim honorowi - na tę godność 
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należy zapracować, rośnie, gdy postępujemy szlachetnie i prawo, można ją stracić, 
gdy postąpimy podle. Dla praw człowieka ważna jest ta pierwsza - godność osoby 
ludzkiej. (…) Prawa i wolności stanowią otoczkę, tarczę chroniącą godność 
każdego człowieka przed zamachem ze strony władzy. Prawa człowieka nie 
gwarantują więc tego, że będziemy kochani, szczęśliwi, że dobrze się nam będzie 
wiodło, nie gwarantują nawet sprawiedliwości ani minimum dobrobytu - chronią 
nas jedynie przed upokorzeniem, zamachem na naszą godność i to tylko ze strony 
jednego, ale najpotężniejszego z potencjalnych naruszycieli - władzą państwową, 
co w demokracji wykłada się na wolę większości. (…) Prawa człowieka pozwalają 
jednostce zachować indywidualizm, przetrwać jako osoba niepowtarzalna, nigdy 
bowiem dotąd nie było i nigdy nie będzie już kogoś takiego jak każdy z nas, 
z naszym indywidualnym bagażem wspomnień, uczuć, myśli (Co to są prawa 
człowieka?, Marek Nowicki).

Prawa człowieka, czyli niezbędne minimum uprawnień i wiedzy

Jak wiesz, nieznajomość prawa szkodzi. Podobnie bywa z wiedzą o rzeczywistości, 
w której żyjemy i którą tworzymy. Aby realizować swoje prawa i korzystać z wolności 
w sposób nieszkodliwy, dobrze jest uporządkować swoją wiedzę. Poniżej znajdziesz 
krótkie podsumowanie i przypomnienie najważniejszych informacji na temat praw 
człowieka. Przyswojenie tych wiadomości ułatwi Ci rozwiązywanie zadań, które 
znajdują się na kolejnych stronach.

Prawa człowieka stanowią minimum uprawnień, jakie przysługują człowiekowi - 
minimum, bez którego nie mógłby on korzystać z innych praw i wolności. Występują 
zawsze w relacji człowiek - państwo i przejawy jego władzy - jest to relacja wertykalna. 

Prawa człowieka to prawa indywidualne, nie zaś zbiorowe (kolektywne). Ich 
podmiotem jest pojedynczy człowiek (np. nie mówi się o prawach mniejszości 
narodowych, lecz o prawach osób należących do mniejszości narodowych). 

Prawa człowieka mają charakter:
•	 powszechny - są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Niezależnie 

od wyznawanych wartości, poglądów, religii czy kultury każdy ma prawo do 
życia, bezpieczeństwa i wolności osobistej.

•	 przyrodzony - istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo 
ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony;

•	 niezbywalny - żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec 
czy zrezygnować z nich - nie mogę np. oddać się w niewolę. Posiadamy prawa 
człowieka, nawet jeśli nie uznaje ich jakieś państwo lub kiedy są one naruszane.

•	 nienaruszalny - „prawa człowieka istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być 
przez władze dowolnie regulowane”

•	 naturalny - człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie 
z powodu czyjejś decyzji czy nadania.
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•	 niepodzielny - wszystkie prawa człowieka stanowią integralną i współzależną 
całość

Rozróżnia się dwie zasadnicze grupy tzw. praw człowieka: prawa materialne i prawa 
proceduralne.

Prawa materialne to konkretne wolności i prawa przysługujące człowiekowi: wolność 
słowa, sumienia, wyznania, prawo do nauki itp. Prawa proceduralne to dostępne 
człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje, pozwalające jednostce 
wyegzekwować od rządzących przestrzeganie wolności i realizację praw. 

Różnica między prawem a wolnością

Prawo (uprawnienie; prawo pozytywne) oznacza, że państwo ma obowiązek spełnić 
świadczenie na rzecz jednostki, a jednostka jest uprawniona do żądania świadczenia. 
Np. prawo do nauki nakłada na rządzących odpowiedzialność za spowodowanie 
istnienia sieci szkół, umożliwiających każdemu dziecku pobieranie nauki. Wolność 
(tzw. prawo negatywne) to nałożone na rządzących zakazy ingerowania w określone 
obszary naszego życia. Państwo ma jednak obowiązek stworzyć system ochrony 
jednostki przed naruszeniami wolności ze strony innych osób. Krótko mówiąc, jeśli 
mam prawo, to obowiązkiem władzy jest coś dla mnie czynnie zrobić, jeśli przysługuje 
mi wolność, państwo ma się od działania wstrzymać.

Są 3 absolutne wolności: 
•	 wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania
•	 wolność od niewolnictwa i pracy przymusowej
•	 wolność sumienia i wyznania

i 1 prawo:
•	 prawo do sądu

Reszta praw i wolności człowieka może być ograniczana, jednak to ograniczenie 
powinno być zapisane w ustawie, do której każdy z nas ma dostęp, powinno być czasowe 
i jego zastosowanie powinno być efektem troski o przestrzeganie innego prawa, 
z którym jest w konflikcie. Mówi o tym art. 29 ust. 2 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka: „W korzystaniu ze swoich praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie 
takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia 
właściwego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość 
słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu 
w demokratycznym społeczeństwie”.
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Zasady ograniczania praw człowieka

Ograniczenia muszą być uregulowane w ustawie, konieczne w demokratycznym 
społeczeństwie (ze względu na uznane przez niego dobra i wartości) oraz 
proporcjonalne. Ograniczenie prawa lub wolności należy poddać tzw. testowi 
proporcjonalności, który sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy ograniczenie prawa lub wolności następuje w imię odpowiednio ważnej 

wartości (np. bezpieczeństwo publiczne, prawa i wolności innych osób),
2. czy ograniczenie jest przydatne do osiągnięcia zamierzonych nią skutków 

(kryterium przydatności); 
3. czy ograniczenie jest niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest 

powiązane (kryterium konieczności); 
4. czy efekty wprowadzenia ograniczenia pozostają w proporcji do ciężarów 

(kryterium proporcjonalności).

Zadania

Zadanie 1. Konflikt praw i wolności 

Poniżej znajduje się opis dwóch postaci w sytuacji kolizji praw człowieka. Poproś drugą 
osobę o pomoc w rozstrzygnięciu tego konfliktu. Przedyskutujcie opisaną sytuację, 
wspólnie zidentyfikujcie jakie prawa kolidują ze sobą. Następnie samodzielnie albo 
wspólnie przygotuj argumentację w obronie jednej albo drugiej postaci i spróbuj 
znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Zastanów się, czy można ograniczać prawa człowieka 
i jeśli tak, to w jakich okolicznościach.

Postać 1: Jesteś członkiem rodziny królewskiej. Jako członek książęcego rodu 
jesteś prezesem fundacji humanitarnej, a także reprezentujesz rządzącą rodzinę 
podczas imprez o charakterze dobroczynnym lub kulturalnym. Sam jednak nie 
wykonujesz żadnych funkcji urzędowych. Mimo to, Twoja rodzina jest pod stałą 
obserwacją dziennikarzy. Ostatnio zobaczyłeś w jednym z brukowców zdjęcia 
pokazujące, jak bawisz się ze swoimi dziećmi we własnym domu. Zdjęcia musiały 
zostać zrobione z ukrycia lub za pomocą specjalistycznego sprzętu pozwalającego 
na obserwowanie z dużej odległości, co oznacza, że możesz być stale podglądany, 
nie wiedząc o tym. Wnosisz sprawę do sądu.

Postać 2: Jesteś redaktorem naczelnym poczytnego magazynu „Głos społeczny”. 
Udało Ci się właśnie zatrudnić świetnego fotoreportera, który przyniósł 
rewelacyjne zdjęcia dotyczące codziennego życia przyszłego króla. Żeby je zdobyć, 
dziennikarz musiał kupić profesjonalny sprzęt umożliwiający obserwację na 
odległość i poświęcić wiele godzin na zrobienie zdjęć, które zapewnią dużą liczbę 
sprzedanych egzemplarzy gazety. Wiedząc, że społeczeństwo jest zainteresowane 
tym, gdzie i jak spędza czas rodzina królewska (na to przecież wydawane są 
podatki), decydujesz się na publikację zdjęć.
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Zadanie 2. Kazusy – werdykty na temat praw człowieka

Zapoznaj się z opisanymi poniżej sprawami, które rozstrzygał Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu lub Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Zanim 
przeczytasz werdykt ETPC lub TK, odpowiedz na zamieszczone pod kazusem pytania 
(jeśli masz taką możliwość, zaproponuj innym skazanym, żeby przeczytali kazusy 
i wspólnie wydajcie werdykt albo zdanie odrębne).

Kazus 1

Czy dziennikarz musi ważyć słowa?

Prager i Oberschlick przeciwko Austrii,  
wyrok ETPC z 26.04.1995 r., skarga nr 15974/90

W marcu 1987 r. w wiedeńskim piśmie „Forum” ukazał się artykuł 
Pragera „Uwaga! Surowi sędziowie!” napisany na podstawie obserwacji 
z wielu procesów, oświadczeń adwokatów, dziennikarzy - korespondentów 
sądowych, a także wyników badań naukowych. Po ogólnym wstępie Prager 
opisał szczegółowo zachowanie dziewięciu sędziów Sądu Okręgowego 
w Wiedniu, wśród nich sędziego J. I to on właśnie wystąpił 23.04.1987 r. do 
sądu z oskarżeniem prywatnym o zniesławienie. Domagał się skonfiskowania 
numeru pisma, w którym ukazał się artykuł, opublikowania fragmentów 
wyroku skazującego, odszkodowania od wydawcy oraz ukarania go wraz 
z autorem grzywną i zwrotu kosztów. Prager i Oberschlick (wydawca) wystąpili 
do Sądu Najwyższego o wyłączenie sędziów Okręgowego Sądu Karnego i Sądu 
Apelacyjnego w Wiedniu. Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek dotyczący Sądu 
Okręgowego i przekazał sprawę do rozpatrzenia sądowi w Eisenstadt. 

W październiku 1988 r. sąd ten skazał Pragera za zniesławienie sędziego J. Na 
podstawie pięciu fragmentów artykułu, m. in. takich stwierdzeń, jak: „traktują 
od początku każdego oskarżonego tak, jakby był już skazany”, „niektórzy 
austriaccy sędziowie karni są zdolni do wszystkiego”, „pozostał sędzią zamiast 
prokuratorem i wydawcy Kuriera „teraz tego żałują bowiem prokurator jest 
mniej niebezpieczny”, „typ wściekły”, „Niczego nie da się porównać z (...) sędzią 
J. aroganckim straszeniem”. Pagerowi sąd wymierzył grzywnę w wysokości 120 
stawek dziennych i 60 dni aresztu w razie odmowy zapłaty. Oberschlick musiał 
zapłacić sędziemu J. 30 tys. szylingów odszkodowania, będąc jednocześnie 
współodpowiedzialny z Pragerem za zapłatę grzywny i kosztów. Sąd nakazał 
konfiskatę pozostałych egzemplarzy pisma oraz opublikowanie fragmentów 
wyroku. Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy, obniżając jedynie wysokość 
odszkodowania. Czy taki werdykt sądów krajowych naruszył prawa obydwu 
dziennikarzy? 

1. O jakie prawo albo wolność chodzi w kazusie?
2. Czy w związku z tym prawem (wolnością) na państwie ciążą jakieś obowiązki? 
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Jeśli tak, to jakie?
3. Czy zachodzi jakaś kolizja między dwoma prawami (wolnościami), czyli czy są 

konkurencyjne wartości? Jeśli tak, to o jakie prawa (wolności, wartości) chodzi?
4. Wydaj werdykt, czy państwo naruszyło prawo człowieka (wolność)? Uzasadnij 

swoje stanowisko.

________________________________________

Werdykt: Trybunał przypomniał, że prasa odgrywa pierwszoplanową rolę w państwie, 
którego podstawą są rządy prawa. Chociaż nie może ona przekroczyć granic 
wyznaczonych m.in. dla ochrony dobrego imienia innych, ciąży na niej obowiązek 
przekazywania - w sposób odpowiadający jej obowiązkom i odpowiedzialności - 
informacji i idei dotyczących problemów politycznych oraz innych spraw budzących 
publiczne zainteresowanie. Należą do nich niewątpliwie kwestie dotyczące działania 
systemu sądownictwa, instytucji ważnej w każdym demokratycznym społeczeństwie. 
Prasa jest jednym ze środków, z pomocą których politycy i opinia publiczna mogą 
kontrolować, czy sędziowie spełniają swoją funkcję zgodnie z celami powierzonego im 
zadania. Należy jednak brać pod uwagę szczególną rolę sądownictwa w społeczeństwie. 
Jako gwarant sprawiedliwości, podstawowej wartości w państwie prawa, musi cieszyć 
się publicznym zaufaniem, jeśli ma pomyślnie wykonywać swoje zadania. Może więc 
być konieczna ochrona tego zaufania przeciw niszczącym, bezpodstawnym atakom, 
zwłaszcza gdy krytykowani sędziowie mieli obowiązek dyskrecji, co nie pozwalało im 
na replikę. Ocena tego należy przede wszystkim do władz krajowych, które korzystają 
z pewnego marginesu swobody przy ocenie istnienia i zakresu konieczności ingerencji 
w swobodę wypowiedzi. Ocena ta jest jednak przedmiotem kontroli europejskiej, 
obejmującej zarówno przepisy, jak i decyzje podejmowane przy ich stosowaniu, nawet 
wydane przez niezawisłe sądy. 

Trybunał nie miał wątpliwości, iż celem kwestionowanego wyroku skazującego 
Prager’a i Oberschlick’a była ochrona praw innych osób oraz zagwarantowanie 
powagi władzy sądowej. Trybunał nie stwierdził naruszenia wolności słowa, gdyż 
skazanie dziennikarzy za obrazę sądu nie było naruszeniem Konwencji. Prasa 
pisząc o pracy sędziów winna ważyć słowa, gdyż sądownictwo jest gwarantem 
sprawiedliwości i nie można naruszać jego prestiżu społecznego pisząc o konkretnych 
nieprawidłowościach. Niektóre oskarżenia były poważne. Nie powinno więc być 
niespodzianką, iż od ich autora oczekiwano wyjaśnień. Twierdząc, że sędziowie 
wiedeńscy „traktują każdego oskarżonego od początku jakby był już skazany” lub 
przypisując sędziemu J. „straszenie” i „obraźliwą” podstawę przy wykonywaniu swoich 
obowiązków, Prager, w sposób dorozumiany, oskarżył sędziów o łamanie prawa lub 
przynajmniej o naruszanie obowiązków zawodowych. Nie tylko więc szkodził ich 
reputacji, ale również osłabiał publiczne zaufanie do morale całego sądownictwa. 
Swoboda wypowiedzi nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są 
odbierane przychylnie lub postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi 
się w równym stopnie do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój 
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w państwie lub w części społeczeństwa. Swoboda wypowiedzi dziennikarskiej 
obejmuje także możliwość posługiwania się pewną przesadą lub nawet prowokacją. 
Jednak ze względu na wszystkie opisane wyżej okoliczności oraz margines swobody 
państw, Trybunał uznał, że ingerencja państwa w prawa i wolności dziennikarza oraz 
wydawcy „była proporcjonalna do uprawnionego, realizowanego celu i konieczna 
w demokratycznym społeczeństwie”. 

Kazus 2

Ile warte jest ludzkie życie?

Do czego państwo ma prawo w sytuacji zagrożenia terroryzmem?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP z 30.09.2008 r., sygn. K 44/07

W sytuacji zagrożenia terroryzmem, „jeżeli wymagają tego względy 
bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, stwierdzi, 
że cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, 
a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, statek 
ten może być zniszczony” (art. 122a Prawa lotniczego). Przepis został 
wprowadzony do polskiego prawa w 2004 r. w odpowiedzi na zagrożenie 
atakiem terrorystycznym z powietrza, którego najdobitniejszym przykładem 
był atak z 11 września 2001 r. na World Trade Center w Nowym Jorku 
i Pentagon w Waszyngtonie. Podobne przepisy zostały wprowadzone w takich 
państwach europejskich jak: Niemcy, Łotwa czy Rosja. 

Aby bronić swoich obywateli i suwerenności, państwo musi mieć służby 
specjalne i mundurowe, które są uzbrojone w karabiny, broń długolufową, 
czołgi, helikoptery. Rozważmy sytuację, o której mówi ów przepis, 
a mianowicie, gdy terroryści opanowali cywilny samolot pasażerski i chcą 
go użyć jako pocisku skierowanego w obiekt wrażliwy dla państwa – jego 
obronności, a także poczucia bezpieczeństwa jego obywateli i ich morale. 

Co władze państwa mają zrobić w przypadku, gdy nie ma innej możliwości 
zareagowania ani zapobieżenia temu? Czy szef sił lotniczych ma prawo zestrzelić 
samolot pasażerski, użyty w charakterze środka ataku terrorystycznego 
z powietrza, wiedząc, że znajdują się tam osoby niebędące zamachowcami – 
załoga i pasażerowie? Czy prawo, które upoważnia organ państwa do podjęcia 
decyzji o celowym pozbawieniu życia niewinnych ludzi dla zapobieżenia 
potencjalnym dalszym szkodom jest w ogóle dopuszczalna w demokratycznym 
państwie prawa, zobligowanym do ochrony życia i nienaruszalnej godności 
człowieka?  Z drugiej strony, nie zestrzelenie samolotu grozi samemu państwu 
i innym obywatelom.

1. O jakie prawo albo wolność chodzi w kazusie?
2. Czy w związku z tym prawem (wolnością) na państwie ciążą jakieś obowiązki? 
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Jeśli tak, to jakie?
3. Czy zachodzi jakaś kolizja między dwoma prawami (wolnościami), czyli czy są 

konkurencyjne wartości? Jeśli tak, to o jakie prawa (wolności, wartości) chodzi?
4. Wydaj werdykt, czy państwo naruszyło prawo człowieka (wolność)? Uzasadnij 

swoje stanowisko 

________________________________________

Werdykt: Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 122a Prawa lotniczego jest niezgodny 
z Konstytucją RP, jej art. 2 (zasadą demokratycznego państwa prawa), art. 30 (zasadą 
nienaruszalności i poszanowania godności ludzkiej) oraz art. 38 (zasadą ochrony 
życia ludzkiego) w związku z art. 31 ust. 3 (zasadą proporcjonalności). TK uchylił 
ten przepis, godził on bowiem w prawo do życia osób niewinnych – pasażerów 
i personelu samolotu. TK stwierdził, że nie można zgodzić się na to, by ci konkretni, 
bezbronni ludzie w przerażeniu oczekiwali na zestrzelenie przez samoloty bojowe – 
które wcześniej sygnalizowałyby terrorystom ostrzeżenie i polecenie do lądowania, 
a w razie niepodporządkowania się przez nich, oddałyby strzał w kierunku samolotu. 
TK wziął pod uwagę, że taka sytuacja pozbawia tych ludzi ochoty do walki na 
pokładzie samolotu, ochoty do jego opanowania. Trzeba dać ludziom prawo do 
śmierci w taki sposób, że odejdą na własnych warunkach. W takiej tragicznej sytuacji 
ludzie mają prawo podjąć walkę i decydować na jakich warunkach zginą – na własnych 
warunkach czy dyktowanych przez przestępców. Dlatego przepis, który pozwalał 
zestrzelić samolotom wojskowym samolot cywilny jest sprzeczny z Konstytucją. 
Trudno w państwie prawa wyobrazić sobie, że oficer wydający rozkaz wystrzelenia 
rakiety w kierunku samolotu pasażerskiego nie będzie za to odpowiadał. Ważymy 
przecież życie wielu osób niewinnych, poza terrorystami.1

Kazus 3 

Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć człowieka, jaka nastąpiła na 
skutek przeprowadzonej operacji policyjnej?

Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, wyrok ETPC z 23.02.2010 r., skargi nr 
28975/04, 33406/04

W dniu 23 sierpnia 2002 r. p. Kałucki (26 lat) przybył do Ośrodka Sportu 
w Spale w towarzystwie dwóch osób - G.B. oraz T.N. Zaparkowali oni swój 
samochód obok ogrodzenia otaczającego Ośrodek. Nagle nadjechała kolumna 
czterech nieoznakowanych pojazdów, z których wyskoczyło kilku uzbrojonych 
mężczyzn. Jak się później okazało, byli to policjanci ze specjalnego oddziału 

1 Ale może być taka sytuacja, że samolot jest transportowy, załadowany jakimiś specjalnym 
ładunkiem, który terroryści opanowali. W samolocie jest 4 pilotów i nikogo więcej. Terroryści 
kierują samolot na budynek, zaś wybuch tego samolotu z ładunkiem specjalnym oznacza 
śmierci dziesiątków tysięcy ludzi. W tej sytuacji, wtedy gdy ważymy te dobra, to wówczas 
można wydać rozkaz zestrzelenia samolotu, ponieważ bronimy życia znacznie większej 
liczby ludzi. Mówimy o kilku tysiącach osób i stratach moralnych z tego powodu. Byłyby one 
katastrofalne dla społeczeństw wolnego świata.
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antyterrorystycznego. Kilku funkcjonariuszy ubranych było po cywilnemu, 
pozostali nosili strój bojowy, z kamizelkami kuloodpornymi i hełmami. Nie 
wszyscy policjanci mieli na sobie kamizelki odblaskowe. Poza tym nie mieli 
oni żadnych widocznych oznak, które wskazywałyby, że byli policjantami. 
Operacja policyjna została rozpoczęta na podstawie informacji, iż dwa 
gangi kryminalne zetrą się ze sobą w Ośrodku Sportu. Według informacji 
uzyskanych przez policję, gangi te miały być uzbrojone w broń automatyczną. 
Kałucki oraz pozostali dwaj pasażerowie samochodu sądzili, że zamierzano 
ich obrabować i próbowali uciec drogą w kierunku basenu kąpielowego, która 
nie miała wylotu. G.B. zajął miejsce kierowcy, a Kałucki przedostał się na 
tylne siedzenie. Trzeci mężczyzna, T.N., nie wsiadł do samochodu i próbował 
uciec. Kałucki i G.B. przejechali pomiędzy drugim a trzecim samochodem 
policyjnym. Nie zatrzymali się i wówczas policjanci otworzyli ogień, 
strzelając wielokrotnie z broni automatycznej do kierowcy i pasażera. Cała 
operacja trwała 15 sekund, w trakcie których wystrzelono około 40 nabojów 
w kierunku samochodu, który według oceny biegłego oddalał się z prędkością 
nie większą niż 20 km/godz. Wbrew twierdzeniom policjantów, że celowali 
oni w opony – żadna z opon nie została uszkodzona. Kierowca stracił 
kontrolę nad pojazdem i uderzył w płot. Kałucki odniósł ciężkie obrażenia 
i został wyciągnięty z samochodu przez jednego z policjantów. W trakcie 
zajścia Kałucki otrzymał pięć ran postrzałowych; zmarł przed przybyciem 
karetki pogotowia, 20 minut po strzelaninie. Mimo zaplanowanej akcji, 
policja nie zapewniła obecności karetki pogotowia. Kierowca samochodu, 
G.B. został ciężko ranny. Dochodzenie prowadzone w tej sprawie zostało 
przez prokuratora umorzone, a jego ustalenia zostały podtrzymane przez 
Sąd Rejonowy. Sąd ustalił, że policjanci byli przekonani, iż Kałucki oraz jego 
kompani należeli do gangu i byli uzbrojeni. Stąd też kiedy próbowali oni uciec 
samochodem, potrącając jednego z policjantów, funkcjonariusze w sposób 
zasadny otworzyli ogień w celu ich zatrzymania. Skargę do ETPC wniosła 
matka i partnerka Kałuckiego.

1. O jakie prawo albo wolność chodzi w kazusie?
2. Czy w związku z tym prawem (wolnością) na państwie ciążą jakieś obowiązki? 

Jeśli tak, to jakie?
3. Czy zachodzi jakaś kolizja między dwoma prawami (wolnościami), czyli czy są 

konkurencyjne wartości? Jeśli tak, to o jakie prawa (wolności, wartości) chodzi?
4. Wydaj werdykt, czy państwo naruszyło prawo człowieka (wolność)? Uzasadnij 

swoje stanowisko 

________________________________________

Werdykt: Trybunał stwierdził, że nastąpiło naruszenie art. 2 Konwencji, czyli 
prawa do życia. Stwierdził, że użycie broni może zostać uznane za bezwzględnie 
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konieczne i uzasadnione, o ile uzna się, że policjanci uczestniczący w operacji byli 
szczerze przekonani, że któryś z nich został narażony na wyraźne i bezpośrednie 
niebezpieczeństwo. W okolicznościach niniejszej sprawy większość strzałów została 
oddana w kierunku uciekającego samochodu wówczas, kiedy minął on już policjanta, 
który miał być przez niego potrącony. W tym momencie nie istniało dla niego żadne 
bezpośrednie zagrożenie, a jedynym zamiarem funkcjonariuszy było uniemożliwienie 
ucieczki podejrzanych. Ponadto, operacja nie została zaplanowana w sposób, który 
by minimalizował konieczność użycia śmiercionośnej siły. W konsekwencji, sposób, 
w jaki Policja zareagowała oraz zakres użytej przez nią siły, nie może zostać uznany za 
proporcjonalny do zamierzonego celu w postaci zapobieżenia ucieczce Kołuckiego. 

ETPC wskazał również na braki odnośnie sposobu przeprowadzenia i organizacji 
całej operacji. Wątpliwości dotyczą tego, czy interweniujący policjanci byli w sposób 
wyraźny identyfikowalni, jako funkcjonariusze. Ponadto, planując operację z udziałem 
dużej liczby policjantów i nieznanej liczby podejrzanych, policja nie zapewniła 
obecności karetki pogotowia. W konsekwencji, poszkodowani czekali około 20 minut 
na jej przyjazd. Zdaniem ETPC dochodzenie w sprawie użycia przez policję broni 
było powierzchowne i nieobiektywne.

Zadanie 3. Quiz 

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące praw człowieka, wpisując odpowiedzi 
w prawej kolumnie tabeli. Właściwe odpowiedzi znajdziesz w przypisie.2

Pytania Odpowiedzi
1. Jaki rodzaj godności jest źródłem 
praw i wolności człowieka?

1.

2. Jakiego rodzaju relacji dotyczą prawa 
i wolności człowieka?

2.

3. Co to są prawa materialne? 3.
4. Jakie znaczenie mają prawa 
proceduralne?

4.

2 

1. Godność osobowa. 2. Relacja wertykalna: władza-jednostka, władza-obywatel. 3. To 
konkretne prawa i wolności przysługujące człowiekowi. 4. Prawa proceduralne to dostępne 
człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje. Umożliwiają wyegzekwowanie 
realizacji praw materialnych. 5. To nasze prawa - to obowiązek „aktywności” władzy 
w celu zapewnienia nam możliwości korzystania z praw. 6. To nasze wolności - to zakaz 
ingerowania władzy w określone obszary naszego życia. 7. Tak, ale nie wszystkie. 8. Wszelkie 
ograniczenia muszą być zapisane w ustawie. 9. Wolność od tortur, wolność od niewolnictwa, 
wolność sumienia i wyznania. 10. Chronią nas przed upokorzeniem, zamachem na naszą 
godność ze strony władzy państwowej. 11. Pojedynczy człowiek.
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5. Co to są prawa pozytywne? 5.
6. Co to są prawa negatywne? 6.
7. Czy prawa i wolności człowieka 
podlegają ograniczeniom?

7.

8. Gdzie muszą być zapisane 
ograniczenia praw i wolności człowieka?

8.

9. Jakie trzy wolności człowieka nie 
podlegają żadnym ograniczeniom? 

9.

10. Przed czym chronią nas prawa 
człowieka?

10.

11. Kto jest podmiotem praw człowieka? 11.

Zadanie 4. Pytania do zastanowienia

Spójrz na poniższy katalog praw i wolności gwarantowanych przez EKPC i protokoły 
dodatkowe. Czy według Ciebie w katalogu praw i wolności brakuje jakiegoś prawa 
albo jakiejś wolności? Co byś dopisał? Jakie środki wprowadzisz, aby zapewnić, że 
Twoje prawo lub wolność są realne?

Katalog praw i wolności

gwarantowanych przez Europejską konwencję praw człowieka  
i protokoły dodatkowe

EKPC (1950 r.) Protokoły dodatkowe
•	 prawo do życia (art. 2)
•	 zakaz tortur (art. 3)
•	 zakaz niewolnictwa i pracy 

przymusowej (art. 4)
•	 prawo do wolności 

i bezpieczeństwa osobistego (art. 
5)

•	 prawo do rzetelnego procesu 
sądowego (art. 6)

•	 zakaz karania bez ustawy (art. 7)
•	 poszanowanie życia prywatnego 

i rodzinnego (art. 8)
•	 wolność myśli, sumienia 

i wyznania (art. 9)
•	 wolność słowa (art. 10)

•	 protokół nr 1 (1952 r.) 
 - ochrona własności prywatnej
 - prawo do nauki
 - prawo do wolnych wyborów
•	 protokół nr 4 (1963 r.) 
 - zakaz pozbawiania wolności za długi
 - prawo swobodnego poruszania się
 - zakaz wydalania własnych obywateli
 - zakaz zbiorowego wydalania 

cudzoziemców
•	 protokół nr 6 (1983 r.) 
 - zakaz kary śmierci w czasie pokoju
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•	 wolność zrzeszania się 
i stowarzyszania (art. 11) 
prawo do zawarcia związku 
małżeńskiego (art. 12)

•	 prawo do skutecznego środka 
odwoławczego (art. 13)

•	 zakaz dyskryminacji przy 
korzystaniu z praw i wolności 
EKPC (art. 14)

•	 protokół nr 7 (1984 r.) 
 - gwarancje proceduralne przy wydalaniu 

cudzoziemców
 - prawo do odwołania w sprawach karnych
 - odszkodowanie za niesłuszne skazanie
 - zakaz ponownego sądzenia lub karania
 - równość małżonków w sferze 

cywilnoprawnej
•	 protokół nr 12 (2000 r.) 
 - ogólny zakaz dyskryminacji
•	 protokół nr 13 (2002 r.) 
 - całkowity zakaz kary śmierci (także 

w czasie wojny)

Twoje prawo/wolność: 

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

Zastanów się także, w czym na co dzień przejawia się Twoja godność osobista 
i osobowa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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ZESZYT 8
WOREK WARTOŚCI, CZYLI BAGAŻ 

CZŁOWIECZEŃSTWA.
WOKÓŁ SZCZĘŚCIA, PIĘKNA, PRAWDY, 

WIERNOŚCI, ODWAGI, MIŁOŚCI, 
CIERPIENIA, WOLNOŚCI, GODNOŚCI 

I SZACUNKU

Cele:
•	 Zrozumiesz, że „świat wartości” to jedyny świat, w którym człowiek nie przestaje 

być człowiekiem.
•	 Wzmocnisz uważność na wartości i swoją gotowość odwoływania się do nich 

w sytuacjach życia codziennego.
•	 Przekonasz się, że stawianie pytań jest ważniejsze od udzielania odpowiedzi.
•	 Poznasz metody pomocne w kształtowaniu szacunku wobec ludzi, ich przekonań 

i wartości oraz szacunku wobec wspólnoty wartości, w której każdy ma swoje 
miejsce.

Pomocne książki to Bajki filozoficzne, autorstwa M. Piquemala, a także Człowiek 
wielowymiarowy, J. Kozieleckiego, Warszawa 1998 i Etyka w działaniu, J. Hołówki, 
Warszawa 2001.

Trochę wiedzy

Co to są wartości? Czy istnieją niezależnie od mojego własnego „widzimisię”, mimo 
zmian w świecie i mimo różnych doświadczeń życiowych? Czy jest jedna hierarchia 
wartości czy kilka? I co z tego wynika dla mojego szczęścia i życia? Skoro wszystkie 
wartości są ważne i dobre, to dlaczego bywa, że stają ze sobą w konflikcie? Którą z nich 
wybrać i czym się kierować by wybrać „jak najlepiej”?

Tak wiele pytań i niedosytu. Właśnie mierzysz się z wyzwaniem jakie rzucają Ci 
wartości. Czy starcza Ci odwagi i cierpliwości, aby się z nim zmierzyć?

Świat człowieka – świat wartości

Jesteśmy ludźmi, a więc jedynymi istotami, które żyją w świecie wartości i je tworzą, 
współtworzą lub na nowo odczytują ich znacznie.
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Człowiek nie istnieje bez wartości, a więc bez cech, które ceni i które chciałby 
mieć by być wartościowym, bez rzeczy ważnych, i priorytetów, bez wartościowania 
i wybierania tego, co lepsze, bardziej wartościowe, bez urzeczywistniania ich 
i praktykowania, bez szukania innych ludzi, którzy podzielają takie same wartości 
i potrafią je urzeczywistniać.

Wartości istnieją obiektywnie. Co to znaczy? Odwołaj się do swoich doświadczeń. 
Czy nie jest tak, że mniej więcej wiesz i czujesz, kim jest przyjaciel i jaki być powinien? 
To tak jakbyśmy mieli zapisany w sobie „wzór” przyjaciela i przyjaźni. Czy nie 
przeczuwasz, co jest dobre i słuszne w Twoim postępowaniu? To jakbyś miał zapisany 
w sobie „wzór” słusznego postępowania. Podobnie mają lub czują wszyscy ludzie. To 
taki ukłon złożonego świata w naszą stronę, abyśmy się w nim nie pogubili, abyśmy 
mieli taki wewnętrzny kompas, poznanie dobrego i złego, wewnętrzny głos, sumienie. 
W każdym z nas znaczenie wartości jest niejako „wdrukowane”. W ten sposób 
wartości istnieją obiektywnie, czyli niezależnie od naszych doświadczeń, poznania 
bądź niewiedzy, niezależnie od naszego „widzimisię”. Rdzeń (treść) każdej wartości 
jest więc uniwersalny i niezmienny, wspólny nam wszystkim. Jest tym, co nie zawodzi, 
do czego można zawsze się odnieść i być pewnym, że jak kompas lub drogowskaz 
wskazuje drogę.

Mimo tego rdzenia każdy z nas, ze swoimi doświadczeniami i poglądami, ma swój 
udział w tworzeniu lub współtworzeniu wartości, każdy z nas uczy się je odczytywać 
w pewien sposób na nowo i zawsze po raz pierwszy w swoim życiu.

W pewnej swojej części wartości są więc tym, do czego osobno czy wspólnie z innymi 
dochodzisz, co wspólnie z innymi lub osobno przeżywasz. Człowiek tworzy wartości 
w takim sensie, że do doświadczeń i rozumienia, jakie mieli jego poprzednicy i ludzie 
mu współcześni, dokłada swoją cząstkę – własne rozumienie wartości i podejście do 
nich. W trakcie naszego życia poszczególne wartości pęcznieją od doświadczeń, myśli 
i wniosków (bądź anty-doświadczeń, anty-myśli i anty-wniosków). W ten sposób 
zaczynamy lepiej je rozumieć, o ile uwzględnimy doświadczenia innych i niezmienny, 
obiektywny rdzeń danej wartości. Z upływem czasu, warunków, własnej sytuacji 
na nowo odczytujesz wartości i wkładasz w nie pewne treści, tak że nabierają one 
dla Ciebie nieco innego znaczenia. Czy sprawdzasz jego zgodność z powszechnym, 
obiektywnym rozumieniem? To ważne dla Twojego rozwoju.

Właśnie w tym sensie wartości są efektem pracy człowieka – sięgania po to, co istnieje 
obiektywnie, niezależnie od niego i jego decyzji i jednocześnie czerpanie z wewnątrz 
siebie – po swoje myśli, sądy, niepokoje, dylematy, pytania i odpowiedzi.

Zapewne wiesz, że przeciwnym do obiektywizmu jest subiektywizm i relatywizm. 
Obydwa pojęcia oznaczają, że jakaś wartość istnieje zależnie od Twojej opinii i decyzji. 
Na świat patrzysz bowiem przez swoje własne „okulary” (czyli doświadczenia, emocje, 
przekonania, skłonności, przywiązania i sympatie). Relatywizm oznacza, że „coś” 
istnieje względnie, czyli zależnie od sytuacji, okoliczności i pozostałych wpływów. Nie 
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ma nic raz na zawsze, wszystko – również wartości – są płynne, zależne od „tu i teraz”, 
od interesów ludzi, grup lub stron sporu.

Prawda leży pośrodku – istota wartości jest czymś obiektywnym, ich rozumienie 
i stosowanie może być wynikiem subiektywnej lub relatywnej oceny. 

Świat wartości – świat wyborów, czyli urzeczywistnienie wolności

Jak pamiętasz z poprzedniej pracy samodzielnej na temat Wartości i autorytety. 
Czy możemy przetrwać bez autorytetów?, wartości są różnego rodzaju i układają się 
w pewną hierarchię. Wartością jest chleb i sztabka złota, ale jest nią także twoje życie, 
rodzina, praca i jej efekty, wartością jest także nadzieja, sprawiedliwość, przyszłość.

Różne rodzaje wartości i ich hierarchia wynikają z Twoich potrzeb związanych z Twoją 
ludzką naturą oraz istotą człowieczeństwa i różnymi obszarami życia – osobistego, 
społecznego, duchowego. Inaczej mówiąc człowiek nie ucieknie od własnej natury – 
swojej biologii i psychologii, ani od swojego człowieczeństwa – które jest czymś więcej 
niż zapewnieniem sobie biologicznego i psychicznego przetrwania. Człowieczeństwo 
jest dążeniem do tego, aby być bezpiecznym, aby coś osiągnąć, aby uszczęśliwić 
innych, zbudować dom, uwierzyć, kochać i dać się kochać. Takie są nasze ludzkie 
potrzeby, wymiary i przejawy naszego życia. „W wymiarze życia biologicznego 
potrzebujemy powietrza, żywności i napoju, odpowiedniej temperatury otoczenia, 
snu i ruchu. Brak któregokolwiek z nich wywołuje w organizmie stan zagrożenia, który 
uświadamiamy sobie jako głód. W wymiarze psychicznym zakres naszych potrzeb jest 
bogatszy: potrzebuję bowiem zarówno poczucia bezpieczeństwa, swobody działania, 
zaspokojenia budzącej się wciąż na nowo ciekawości zwracającej się do otaczającego 
świata, także wypoczynku, akceptacji ze strony innych ludzi, więcej nawet: trwałych 
więzi i przynależności, uznania i szacunku”1.

Potrzeby te układają się w pewną hierarchię i porządek (być może mało lubiane przez 
nas słowo, ale jednak wszechobecne i konieczne w zrozumieniu siebie i ułożeniu 
swojego życia). Można zobrazować je za pomocą piramidy mniej lub bardziej 
„wypoziomowanej”2.

 

1 E. Sujak, Abc psychologii komunikacji, Kraków 2006, s. 50.
2 Tamże, s. 60.
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Albo według psychologa Abrahama Maslowa3:

Podstawę piramidy stanowią potrzeby biologiczne i społeczne, bez zaspokojenia 
których nie jesteś w stanie funkcjonować jako istota zdrowa. Są to potrzeby 
podstawowe, pierwotnie intensywne i dyktowane samą naturą. Oznacza to, że 
niezaspokojone hamują rozbudzenie czy rozwój potrzeb wyższych. Tak silnie dążysz 
3 P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999, s. 444.
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do ich zaspokojenia, że nie znajdujesz już siły lub nie widzisz możliwości, by zająć się 
potrzebami wyższymi, np. samorozwojem, nauką czy twórczością.

Piramida pokazuje, że aby rozbudzić w sobie czy rozwijać potrzeby wyższe, trzeba Ci 
zaspokoić potrzeby podstawowe. O tyle, o ile to konieczne, czyli z umiarem i w wolności 
od nich i tego, co Cię określa i na co nie masz wpływu. To dobre spostrzeżenie, że jako 
ludzie zachowujesz swoją wolność mimo zależności od praw fizyki i biologii. Inaczej 
mówiąc, nie możesz zatrzymać się na potrzebach podstawowych niezależnie czy ich 
celem jest przetrwanie czy poczucie własnej wartości.

Potrzeby określane jako wyższe znajdują się w środkowym piętrze piramidy. 
Właściwie nie jesteś w stanie zaspokoić ich przez całe życie, gdyż coraz bardziej 
rozbudzają w Tobie ciekawość, potencjał, zdolności, aspiracje, marzenia. To właśnie 
ich niezaspokojenie, niepełność i niedosyt, doświadczanie swoistego ograniczenia, 
pozwala Ci na uświadomienie sobie potrzeb najwyższych: potrzeby sensu życia 
i potrzeb religijnych – że istnieje ktoś, kto tym wszystkim zarządza i jest w stanie 
dopełnić Twoje braki, zaspokoić niedosyt, pokonać ograniczenia.

Zaspokojenie bądź niezaspokojenie tych różnych potrzeb pozostawia ślady w Tobie, 
w Twoim najbliższym otoczeniu i w świecie. Jednak niektóre Twoje potrzeby ze swej 
istoty pozostaną niezaspokojone, byś mógł pójść dalej, głębiej, przekroczyć siebie 
i to co cię ogranicza. Niektóre potrzeby nieustannie o sobie przypominają i mamy 
poczucie, że potrzebujemy więcej i więcej. To znak ostrzegawczy – niekoniecznie tak 
jest, zwłaszcza jeśli to „chcenie” dotyczy potrzeb podstawowych, na samym spodzie 
piramidy. Jeśli Cię one zdominują, jeśli tylko je będziesz zaspokajał, nie poznasz ani 
nie rozbudzisz w sobie wyższych potrzeb, nie wejdziesz na wyższy poziom piramidy 
i zawsze będziesz odstawał od reszty społeczeństwa. Przerost naszych podstawowych 
potrzeb i zachcianek i jego skutki dobrze obrazuje bajka „Pałeczki z kości słoniowej”, 
która znajduje się w części zadaniowej (zadanie 6).

Hierarchia wartości jest związana z hierarchią potrzeb. Jak pamiętasz z poprzedniego 
zeszytu do pracy samodzielnej, każdemu poziomowi potrzeb odpowiadają 
odpowiednie poziomy wartości. Mamy więc wartości:
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Rysunek - opracowanie własne. 

Wartości nie są łatwe. Pewne jest to, że są czymś pozytywnym i dobrym, istnieją 
w służbie dobra – nie tylko naszego własnego, lecz dobra innych ludzi. Wartości 
tworzą, a nie niszczą innych ludzi, ich zaufania ani poczucia bezpieczeństwa. Ich 
praktykowanie nie uderza w takie dobra jak życie i zdrowie, dom i dorobek życia – 
ludzi, którzy żyli lub żyją obok Ciebie. 

Lista tych dóbr jest podobna do Twojej, a nawet ciut dłuższa, gdyż nie mierz innych 
ludzi swoimi potrzebami czy interesami. Musi Ci jednak starczyć wiedzy lub 
wyobraźni, aby wiedzieć, jakie potrzeby, interesy i dobra mają ludzie żyjący obok 
Ciebie, „przed” czy „za” murem.

Pytania dające do myślenia:
•	 Czy wartości są uniwersalne, czyli podzielane przez „większość”, a więc 

powszechnie? Czy może wartości to sprawa „każdego”? 
•	 Czy wartości zmieniają się w czasie? Czy pojawiają się „mody” wartości albo 

z upływem czasu znaczenie konkretnych wartości maleje lub rośnie, bo...? No 
właśnie, bo co?

•	 Czy jest jakaś hierarchia wartości? A jeśli tak, to co nam to daje – jako 
społeczeństwu i każdemu człowiekowi? (zobacz Załącznik nr 1: Hierarchia 
według J. Kozielekiego)

•	 Czy wartości różnego rodzaju są do pogodzenia?
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Zadania

Czy wartości wygrywa się na loterii od czasu do czasu czy można wygrywać je 
codziennie?

Wolność, szacunek, przyjaźń, czas, nadzieja – zapewne na co dzień w naszej 
monotonnej codzienności, nie mają w sobie nic spektakularnego. Nie można 
ich wygrać czy zestrzelić jak misia na strzelnicy. Trzeba komuś pomóc, kogoś 
posłuchać, może pożyczyć ze świadomością, że ten ktoś raczej nie odda. Trzeba 
się czemuś podporządkować, ograniczyć swoje ambicje i zapędy. Czasem wnoszą 
coś pozytywnego, choć i to może zawstydzać, drażnić, budzić niepokój czy kolejne 
pytania. Dlaczego? Wartości jako coś cennego niosą ze sobą niepokój by ich nie 
utracić, wymagają wielu wysiłków i działań, świadomości ich znaczenia i wagi. Mogą 
wzruszać do łez lub śmiechu, czyli budzić i otwierać w nas pewne emocje, być może 
„zamiecione pod dywan”. Stawiają pytania o przyszłość setek monotonnych dni i lat 
pracy nad sobą zawsze wespół z innymi lub ku innym, nigdy przeciwko innym.

Wartości są wszechobecne, a więc dostępne dla każdego człowieka niezależnie gdzie 
jest, kim i jakim jest. Wartości są światem człowieka – jedyną rzeczywistością, w której 
jest on zdolny urzeczywistnić siebie, swoje pragnienia, myśli, aspiracje i przede 
wszystkim potrzeby. Dla człowieka wartości są „na porządku dziennym” – dotykamy 
ich lub je tworzymy, myślimy i dyskutujemy o nich bądź się o nie kłócimy, w oparciu 
o nie dokonujemy codziennych wyborów i rozwiązujemy ewentualne konflikty. 
Doświadczamy ich codziennie. Gdzie? Kiedy? Jak? Jakich wartości? Do czego to 
prowadzi?

Sam pewnie wiesz, ale spróbuj wykonać zadania.

Zadanie 1. Wartości na literę alfabetu

Spróbuj wymyślić jak najwięcej wartości na literę „G”. Zapisz je w lewej kolumnie 
w poniższej tabeli, a gdy wynotujesz już wszystkie, pod spodem zapisz datę.

Po upływie 7 dni przeczytaj raz jeszcze swój katalog i sprawdź czy wypisane przez 
Ciebie wartości istotnie nimi są. Czy coś się zmieniło? Czy dopisałbyś jakąś wartość 
do katalogu bądź wykreślił z niego? Zapisz wszelkie zmiany w prawej kolumnie tabeli.

Następnie daj sobie odpowiedź na pytanie: Czym według Ciebie jest wartość? Pod 
tabelą znajdziesz miejsce na swoją definicję.

Dzisiaj – wartości na „G” Za siedem dni od dzisiaj
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Według mnie wartość oznacza: 

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

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

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

Zadanie 2. Wartości w więzieniu

Wartości trudno jest zdefiniować, a czasem także dostrzec. Wartości mają cząstkę 
obiektywną i niedyskutowaną, niezależną od naszych ludzkich decyzji (ów rdzeń), 
i drugą cząstkę – tę do odkrycia, do odczytania na nowo, po swojemu, w swoim czasie 
i swoim życiu. Ale nawet wówczas rozumienie konkretnej wartości i zapisanie jej 
definicji jest trudne. Dlatego może spróbuj zdefiniować konkretną wartość. Gdy np. 
zechcesz podać definicję zaufania, zadaj sobie pytanie Co dla mnie znaczy ufać komuś? 
Nie pytaj: Co to jest zaufanie? Chodzi o to, aby zapytać siebie o konkret i odnieść się 
do własnych doświadczeń. 

Spróbuj zdefiniować, którąś z tych wartości: ufność, przyjaźń, uczciwość, wolność, 
szacunek, odpowiedzialność, prawda, odwaga, godność, miłość. Przeczytaj poniższy 
przykład, a następnie uzupełnij wykropkowane pola. Czy Twoje definicje danej 
wartości w więzieniu i poza nim różnią się między sobą? A jeśli tak, to w czym?

Możesz każdego dnia dobierać sobie inną wartość lub wracać co jakiś czas do tych 
samych. Może odczytasz je na nowo?

Przykład:

Wartość: Ufność

Co to znaczy ufać komuś w więzieniu? Móc polegać na kimś. Móc powiedzieć 
mu o wszystkim. Czuć się w jego obecności pewnie i bezpiecznie.

Co to znaczy ufać komuś na wolności? Dokładnie to samo. Ufać komuś 
w więzieniu i na wolności znaczy to samo.

A teraz Twoja kolej:

Wartość:................................

Co to znaczy w więzieniu?

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

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

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

Co to znaczy na wolności?

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

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

......................................................................................................................................
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Zadanie 3. Wartości w więzieniu ciąg dalszy

Co robić z wartościami na co dzień, „tu i teraz”? Gdzie ich szukać? Jak je tworzyć, 
korzystać z nich i jak je praktykować w relacjach z innymi, w kuchni, na spacerze, 
na sali sądowej, na siłowni, w pracy, u lekarza, gdy piszemy list, czytamy książkę, 
oglądamy program w TV lub rozmawiamy? Jak można je praktykować w więzieniu 
mimo ograniczeń, a może właśnie dzięki nim? Czy więzienie to inny świat, w którym 
wartości obumierają albo przeglądają się w „krzywym zwierciadle”? Czy nie ma w nim 
miejsca na wspólne wartości? Czy zmieniają one swoje treści, znaczenie, kolejność, 
wagę? A jeśli tak, to dlaczego – czym to jest spowodowane?

Pytań rodzi się bez liku. Odpowiedzi mogą wymagać czasu, sposobności, wiedzy 
własnej lub innych ludzi. Zadania dotyczące wartości nie są „do odrobienia”. Nie 
zmieniają się z kolejnym rokiem szkolnym. Daj sobie czas i przestrzeń na myślenie 
i pisanie. Każdy z nas, niezależnie z której strony więziennego muru żyje, niesie bagaż 
wartości. „Bagaż” to ciężkie słowo, więc mówmy o „ekwipunku”. Ekwipunek to coś 
niezbędnego do przetrwania i przeżycia; to coś, co jest konieczne by godnie żyć, po 
ludzku.

Przeczytaj poniżej zamieszczony przykład, a następnie uzupełnij tabelę. Jak myślisz, 
czy człowiek na wolności będzie gdzie indziej szukał tych wartości? Inaczej je wyrażał? 
Czy będzie coś innego robił, aby tworzyć każdą z tych wartości? Czy różnice – jeśli je 
dostrzegasz – są duże?

Przykład:

Wartość: Wiedza

Gdzie jej szukam? Szukam jej w szkole, w TV, w radiu, w książkach.

W czym ją wyrażam? Co robię, aby z niej korzystać lub doświadczać?: Uczę 
się w szkole lub dokształcam się w kursach korespondencyjnych, oglądam 
programy edukacyjne w TV, czytam książki, słucham innych ludzi, żyjących 
obok mnie – ich opinii, potrzeb, stwierdzeń.

Jakie są skutki jej obecności w moim życiu? Ukończyłem szkołę, polubiłem 
czytać książki i sięgam po nie regularnie, pilnuję oglądania ulubionych 
programów edukacyjnych w TV, próbuję „wyciągnąć” coś wartościowego dla 
siebie z opinii i wiedzy innych, szanuję różnorodność opinii i prawo każdego 
do własnego zadania.
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Teraz Ty spróbuj się potrudzić:

Wartości 
w więzieniu

Gdzie jej/ich 
szukasz?

W czym (poprzez jakie 
działania, gesty, słowa, 

myśli) lub jak je wyrażasz? 
Co robisz, aby z nich 

korzystać lub je tworzyć 
lub ich doświadczać?

Skutki w mojej 
codzienności

Witalność 
życia, Zdrowie, 
Kondycja fizyczna 
i psychiczna

Komfort życia

Przyjemność, 
Rozrywka

Przyjaźń

Wdzięczność

Twoja 
wartość.........

  

Zadanie 4. Na głęboką wodę.... 

Być może słyszałeś historię Abigeil. Ona jest jej główną bohaterką, odpowiedzialną za 
swoje czyny. Natomiast cała historia i ciąg zdarzeń były poza nią – angażowały kilku 
innych bohaterów, ich decyzje i ich czyny. Jej historia i los dalej się toczy. Chcesz ją 
poznać lub do niej wrócić? Jeśli tak, pamiętaj, że:
•	 nie wystarczy osądzić bohatera, lecz trzeba zrozumieć jego działanie, motywy 

i wybrany sposób działania, a potem trzeba uzasadniać swój wybór, ocenę lub 
osąd. Zwłaszcza trzeba Ci uzasadnić osąd, który wydajesz;
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•	 zachowanie honorowe to nie tylko takie, które nie hańbi, lecz takie, które drugiemu 
człowiekowi pozwala „zachować twarz”. Można mówić o trzech znaczeniach 
honoru:
1. Honor to reputacja, czyli społeczna ranga, uznanie i podziw, którymi ktoś się 

cieszy, jeśli na nie zasłużył. Człowiek honorowy to człowiek, który z powodu 
wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego, własnym 
wysiłkiem, wzniósł się ponad przeciętność.

2. Honor to cześć, czyli charakter (cechy), który daje prawo do szacunku ze 
strony innych bez jakiejkolwiek dodatkowej zasługi. Wystarczy, że przejawia 
określone cechy charakteru, by mieć opinię honorowego człowieka. Tego 
rodzaju honor nierzadko się dziedziczy.

3. Honor kobiet, czyli ich cześć związana z czystością. Historia Abigeil odsłania, 
że to pojęcie honoru jest wciąż obecne. Nie jest więc przeżytkiem tzw. kultury 
patriarchalnej (kultury dominacji mężczyzn). Nie wyklucza to jednak, że 
kobiety nie są honorowe w innym znaczeniu. 

Czy człowieka honoru budują cechy jego charakteru czy postępowanie? Czy można 
stracić honor na zawsze? Czy honorowe postępowanie trzeba oceniać jak dobre bądź 
złe, a więc odwoływać się do norm moralnych a nie norm piękna i szlachetności? 
Dlaczego niehonorowe zachowanie jednego człowieka pozbawia honoru i hańbi jego 
rodzinę lub grupę, której był uczestnikiem? Dlaczego zdradzony przez żonę mąż ma 
kłopot z honorem? A zdradzana przez męża żona - honoru nie traci?

Te pytania wytrącają nas z tradycyjnego myślenia o honorze. Zastanów się, czy 
rzeczywiście rozumiesz jego istotę i znaczenie.

Okazuje się, że honor jest związany z opinią innych ludzi. To co powszechne 
i tradycyjne uznają oni (Ty także) za zachowania honorowe. „Honor wiąże się 
z wrażliwością na cudze oceny, z potrzebą prestiżu oraz z obawą jego utraty (która 
jest utratą twarzy i pozycji zarazem). Jest więc tą zasadą moralności, której niezbędne 
jest lustro, niezbędna jest opinia publiczna, choć niekoniecznie powszechna. Dlatego 
zachowania honorowe są pewną grą natury estetycznej niż etycznej. Człowiek honoru 
kieruje się raczej wymogami piękna niż dobra, raczej męstwa niż miłosierdzia, raczej 
potrzeby czci i prestiżu niż zbawienia i czystego sumienia”4.

Postępowanie honorowe odróżnia nas od innych i „wybija w górę” (budzi podziw, 
uznanie), jest zachowaniem heroicznym – bohaterskim (chwalimy czyjeś męstwo, 
poświęcenie, ofiarność bezinteresowność, lecz cechy te nie definiują człowieka 
dobrego), a w końcu zachowanie honorowe jest piękne, imponujące, nastawione na 
efekt.

Mieć honor to zupełnie coś innego, niż być człowiekiem dobrym, mądrym, rozsądnym, 
ofiarnym. Wyznacznikiem dla honoru nie jest ani spowiednik, ani sumienie, tylko 
opinia oraz jednoznaczne i czasem mało życiowe zasady5. Nie mamy na przykład 
4 M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011, s. 37.
5 Tamże, s. 26.
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obowiązku urzeczywistniać wartości służących pięknu ani nie mamy obowiązku być 
bohaterami.

Z tej perspektywy spróbuj ocenić czy zachowanie Abigeil, a następnie każdego 
bohatera tej historii było honorowe czy nie, a jeśli tak to w jakim stopniu i czym 
uzasadniasz swoją ocenę. Treść historii znajdziesz w Załączniku nr 2.

Zadanie 5. Praktykowanie wartości

Benjamin Franklin, myśliciel i mąż stanu, jeden z ojców-założycieli Stanów 
Zjednoczonych radził, by każdy dzień przeznaczyć na ćwiczenie własnej wartości, 
a w języku filozofii i etyki, jakiejś „cnoty”, np. poniedziałek na punktualność, wtorek 
na porządek, środę na oszczędność, czwartek na milczenie, piątek na szczerość, 
sobotę na pokorę, niedzielę na wstrzemięźliwość od przyjemności. Radził, aby 
każdego dnia ćwiczyć sprawiedliwość, pracowitość i oszczędność. Inaczej mówiąc, 
chodzi o doskonalenie pewnej sprawności (zdolności, umiejętności), która czyni nas 
lepszymi, a przez to szczęśliwszymi. Czyni również lepszym świat. Nasza wartość, 
a więc wypracowana „cnota” jest sprawnością uporządkowanego umysłu lub miłością 
porządkującą poszczególne dobra. Każdą sprawność osiągamy regularnym ćwiczeniem 
jej, co może przypominać trening kulturysty lub sportowca. Cnotę – a więc sprawność 
w byciu dobrym, sprawiedliwym, odważnym, roztropnym, itd. (w zależności od tego 
kim i jakim chcesz być w oczach swoich, w oczach innych i dla innych) – trzeba więc 
ćwiczyć regularnie, w określonych dawkach pod okiem doświadczonego instruktora-
mędrca.

W podręczniku do etyki dla szkół średnich, autorka pisze:

„Etyka cnoty jest etyką wytrwałej pracy nad sobą. Należy się podjąć ćwiczenia. 
Ćwiczenie cnót jest rozumiane dosłownie - jako praktyka. W cnotach 
trzeba się ćwiczyć. A więc jeśli jesteś z natury skąpy - ćwicz się w hojności, 
jeśli tchórzliwy - ćwicz się w męstwie, jeśli zakompleksiony - pracuj nad 
poczuciem wartości własnej. Ćwiczenia mają trwać tak długo, aż osiągnie 
się stan przyzwyczajenia. To co dotychczas było Ci obce, nie-Twoje stanie się 
czymś naturalnym. Jeśli zachowania, które kiedyś sprawiały nam przykrość, 
bo były niezgodne z naszym naturalnym temperamentem, teraz, pod 
wpływem rozumu i ćwiczeń, sprawiają nam przyjemność (bo przyjemnie jest 
żywić poczucie, że pokonało się własną pracą lenistwo, tchórzliwość, gniew 
czy zazdrość) - to znaczy, że osiągnęliśmy «trwałą dyspozycję», czyli cnotę 
(sprawność). Człowiek wartościowy to człowiek ‘cnotliwy’ i sprawdzony, 
i jako taki, godny kredytu zaufania”6.

Czasem wystarczy niewiele, aby podnieść swoją wartość. Nie umniejszają jej ani 
przeszłe czyny ani mało rokująca przyszłość. Chodzi o naszą gotowość do bycia 
dobrym, pomocnym, łagodnym, rozsądnym. To etyka cnoty, która podpowiada co 
6 Tamże, s. 70.
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robić, aby być doskonałym i niezależnym, przede wszystkim jednak – by zdobyć 
władzę nad samym sobą.

W Załączniku nr 3 znajdziesz „Kartkę z kalendarza”. Postaw przed sobą zadanie – 
każdego dnia albo każdego tygodnia praktykuj konkretną wartość i pod koniec 
każdego wyznaczonego sobie terminu oceń jak Ci poszło.

Zadanie 6. Jakiego dokonasz wyboru i dlaczego? Konflikt wartości

Zapoznaj się z krótką historią braci7, a następnie odpowiedz na pytania:
•	 Czy postawisz zarzut któremuś z czterech braci odwołując się do norm lub reguł 

społecznych, moralnych, „braterskich”, lojalnościowych, do „niepisanego kodeksu 
fair play”? Jak sformułujesz ten zarzut? 

•	 Czy dostrzegasz jakiś dylemat lub konflikt wartości w opisanych historiach? Jaki – 
czego dotyczy (jakich wartości)? Czy widzisz sposób rozwiązania? Jaki?

•	 Z którym braci się bardziej utożsamiasz – z praworządnym Billem Bulger, który 
swoim milczeniem przyczynił się do bezkarności brata i większej liczby ofiar, 
choć był lojalny wobec „Whitey’a” Bulger? Czy z Davidem Kaczynskim, który 
przyczynił się do ujęcia swojego brata – jednocześnie groźnego i nieobliczalnego 
zabójcy-terrorysty? 

Napisz dlaczego tak myślisz. A może widzisz trzeci sposób rozwiązania dylematu 
i podejścia do tych sytuacji? Jaki?

Historia nr 1

Stróże braci swych I: Bracia Bulger

William “Bili” i James „Whitey” Bulger. Bili i „Whitey” dorastali razem 
w rodzinie, w której było dziewięcioro dzieci, na osiedlu w południowej 
części Bostonu. Bili był pilnym uczniem, interesował się filozofią antyczną 
i ukończył prawo w Boston College. Jego starszy brat „Whitey” rzucił szkołę 
przed maturą i spędzał całe dnie na ulicy, dopuszczając się kradzieży i innych 
przestępstw.

Każdy z nich wspinał się po szczeblach kariery w wybranej dziedzinie. William 
Bulger wszedł do świata polityki, przez blisko 20 lat był przewodniczącym 
senatu stanu Massachusetts, a później przez siedem lat zajmował stanowisko 
rektora Uniwersytetu Massachusetts. „Whitey” odsiedział wyrok w więzieniu 
federalnym za napad na bank, a później został przywódcą bezwzględnego 
gangu Winter Hill, zorganizowanej grupy przestępczej, której domeną były 
wymuszenia, handel narkotykami i różnego rodzaju działalność przestępcza 
na terenie Bostonu. Oskarżony o morderstwo dziewiętnastu osób „Whitey” 

7 M. J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa, 2013, s. 319-323.
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ukrywał się od 1995 r., żeby uniknąć aresztowania8. Przez szesnaście lat 
był na wolności, podczas gdy jego nazwisko figurowało na liście dziesięciu 
najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. 

W tym okresie William Bulger kilka razy rozmawiał ze swoim zbiegłym bratem 
przez telefon, ale przed śledczymi twierdził, że nie zna jego miejsca pobytu 
i odmówił im pomocy w jego odnalezieniu. Kiedy William zeznawał przed 
wielką ławą przysięgłych w 2001 r., prokurator federalny bez powodzenia 
usiłował wydobyć z niego informacje o bracie:

- Postawmy sprawę jasno, czuje pan większą lojalność wobec brata niż wobec 
mieszkańców stanu Massachusetts?

- Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób – odpowiedział Bill Bulger. – Ale 
rzeczywiście, czuję się lojalny wobec mojego brata i zależy mi na nim (...). 
Mam nadzieję, że nigdy nikomu nie pomogę go skrzywdzić (...). Nie mam 
obowiązku pomóc w jego ujęciu. Klienci tawern w południowym Bostonie 
wyrażali podziw dla lojalności Bulgera. „Nie mam mu za złe, że nie donosi 
na brata”, powiedział jeden z mieszkańców miasta reporterowi Boston Globe. 
„Brat to brat. Mamy kablować na rodzinę?”. 

Redakcje i dziennikarze byli bardziej krytyczni wobec tej postawy. 
„Zamiast zrobić to, co należy, on przestrzega prawa ulicy”, napisał jeden 
z felietonistów. Pod presją opinii publicznej, oburzonej jego odmową 
pomocy w poszukiwaniach brata, Wiliam Bulger ustąpił ze stanowiska 
rektora Uniwersytetu Massachusetts w 2003 r., mimo że nie został oskarżony 
o utrudnianie śledztwa.

W większości sytuacji słuszną decyzją byłoby pomóc policji w ujęciu 
podejrzanego o morderstwa. Czy lojalność wobec rodziny może być ważniejsza 
od tego obowiązku? William Bulger najwyraźniej uznał, że tak.

Historia nr 2

Stróże braci swych II: Unabomber

Przez ponad siedemnaście lat władze próbowały znaleźć rodzimego terrorystę, 
odpowiedzialnego za wysłanie serii bomb, które zabiły trzy osoby, a raniły 
kolejne dwadzieścia trzy. Celami ataków byli między innymi naukowcy 
i pracownicy uczelni, dlatego ów nieuchwytny twórca bomb zasłynął 
jako Unabomber. Żeby wyjaśnić przyczyny swoich działań, Unabomber 
opublikował w Internecie anty-technologiczny manifest o długości 35 tysięcy 
słów i obiecał przestać wysyłać bomby, jeśli wydrukują go dzienniki New York 

8 „Whitey” Bulger został w wieku 81 lat aresztowany w czerwcu 2011 r. W 2013 r. za popełnione 
przez niego zbrodnie, w tym udział w 11 morderstwach, skazano go na podwójne dożywocie 
– przyp. Kurhaus Publishing
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Times i The Washington Post, które spełniły to żądanie. Manifest przeczytał 
David Kaczynski, 46-letni pracownik społeczny ze stanu Nowy Jork. Tekst 
wydał mu się dziwnie znajomy. Zawierał sformułowania i opinie, które 
przypominały mu słowa jego starszego brata, Teda, 54.latka, matematyka 
po studiach na Harvardzie, który wiódł teraz żywot samotnika. Ted gardził 
nowoczesnym społeczeństwem industrialnym i żył w górskiej chacie 
w Montanie. David nie widział się z nim od dziesięciu lat.

W 1996 r. po długim, bolesnym namyśle David powiadomił FBI, że 
podejrzewa, iż to jego brat jest Unabomberem. Agenci federalni odnaleźli 
chatę Teda Kaczynskiego i aresztowali go. Prokuratura wnioskowała o karę 
śmierci, chociaż wcześniej Davidowi dawano do zrozumienia, że tego nie 
zrobi. Myśl, że przyczyni się do śmierci brata, była dla Davida nie do zniesienia. 
Ostatecznie prokuratorzy pozwolili Tedowi Kaczynskiemu przyznać się do 
winy w zamian za wyrok dożywotniego więzienia bez prawa do zwolnienia 
warunkowego9.

Ted Kaczynski ignorował brata w sądzie, a w rękopisie książki, którą napisał 
w więzieniu, nazwał go drugim Judaszem Iskariotą. David Kaczynski 
próbował zbudować swoje życie na nowo po tym wydarzeniu, które zmieniło 
je na zawsze. Dzięki doświadczeniom z procesu, kiedy starał się ustrzec brata 
przed karą śmierci, został rzecznikiem grupy na rzecz jej zniesienia. 

„Bracia mają chronić siebie nawzajem”, powiedział na jednym ze spotkań, 
opisując swój dylemat. „A tymczasem ja być może posyłałem brata na śmierć”. 
Przyjął milion dolarów nagrody od Departamentu Sprawiedliwości za pomoc 
w ujęciu Unabombera, ale większość tej sumy oddał rodzinom zabitych 
i zranionych przez brata. Przeprosił też w imieniu swojej rodziny za czyny 
Teda. Powiedział: „(…) Nie mógłbym żyć z myślą, że kolejna osoba ginie, a ja 
mogłem temu zapobiec”. 

Miało dla niego znaczenie to, że brat-przestępca pozostając na wolności wciąż 
stanowi zagrożenie dla innych ludzi.

Zadanie 7. Przerost, nadużycie i „brudne wartości” – opowieść wzięta z życia

Po przeczytaniu poniżej zamieszczonej opowieści chińskiego filozofa i polityka Han 
Fei z III w. p.n.e., pomyśl i napisz o jakich wartościach jest w niej mowa. Zastanów się 
czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji jak książę - bohater opowieści – czy pragnąłeś czegoś 
ponad miarę, niezależnie od skutków, czy miałeś pragnienia, które w konsekwencji 
były szkodliwe dla bliskich Ci osób, dla Ciebie i dla społeczeństwa jako takiego. Czy 
miałeś pragnienia, które rządziły Tobą i w tym sensie odbierały Ci wolność wyboru?
9 D. Johnston, Judge Sentences Confessed Bomber to Four Life Terms, New York Times, 5 May 
1998. Źródło: http://www.nytimes.com/1998/05/05/us/judge-sentences-confessed-bomber-
to-four-life-terms.html?mcubz=3 (01.09.2017).
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Pałeczki z kości słoniowej10

W dawnych Chinach żył raz młody książę, który zapragnął zrobić na 
zamówienie parę pałeczek służących do jedzenia. Miały być wykonane 
z kawałka kości słoniowej wielkiej wartości. Gdy dowiedział się o tym król, 
jego ojciec i wielki mędrzec, pospieszył do syna, aby wytłumaczyć mu rzecz 
następującą: - Nie powinieneś tego robić, synu, gdyż ta kosztowna para pałeczek 
może cię doprowadzić do upadku! Młody książę, zbity z tropu, nie wiedział, 
co ma myśleć o tych słowach. Nie był pewien, czy ojciec mówi poważnie, 
czy się z niego naśmiewa. Ojciec tymczasem tak mu to zaczął tłumaczyć: 
- Kiedy będziesz już miał pałeczki z kości słoniowej, zdasz sobie sprawę, 
że nie pasują one do kamionkowych naczyń na naszym stole. Zapragniesz 
filiżanek i miseczek z jaspisu. Ale przecież miseczki z jaspisu i pałeczki z kości 
słoniowej nie ścierpią pospolitych dań. Zapragniesz więc ogonów słoni 
i zarodków lampartów. Człowiek, który skosztował ogonów słoni i zarodków 
lampartów, nie umie zadowolić się ubraniami z konopi ani prostym, surowym 
domostwem. Zapragniesz jedwabnych szat i wspaniałych pałaców. Aby mieć 
to wszystko, ogołocisz skarbiec państwa, a twoje pragnienia nie będą miały 
końca. Szybko przyzwyczaisz się do życia w nieustannym luksusie, życia 
okupionego wydatkami, które nie mają granic. Na głowę naszych chłopców 
spadnie nieszczęście, a królestwo pogrąży się w ruinie i rozpaczy... Twoje 
pałeczki z kości słoniowej są bowiem jak ta cienka rysa na murze, która 
w końcu niszczy cały budynek. Młody książę porzucił swój kaprys i stał się 
później monarchą słynącym z wielkiej mądrości.

Zadanie 8. Miłość...

Miłość jest jedną z najtrudniejszych wartości – trudno ją wyrazić i ubrać w słowa. 
Mimo to pragniemy jej i poszukujemy. Także dlatego, że nie ogranicza się ona do 
konkretnej relacji. Można kochać matkę, żonę, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, 
brata, córkę, syna, i tak dalej. Miłość nie jest ani obowiązkiem ani zadaniem, lecz 
jeśli staje się dla nas rzeczywista i „na poważnie” czujemy i bierzemy na siebie pewne 
zobowiązania i zadania.

W tym zadaniu będziesz miał okazję sprawdzić swoją uważność na miłość, która ma 
wiele imion i postaci. Możesz wykonać je niezależnie od tego, czy jesteś zakochany 
czy nie, czy masz przyjaciela czy nie, czy masz dzieci i kontakt z nimi czy nie.

Twoje zadanie polega na tym, aby w nadchodzącym tygodniu słuchać i „chwytać” 
różne słowa w miejscach, w których będziesz, od ludzi, z którymi się spotkasz albo 
obok których przejdziesz, z książek, które przeczytasz, z radia lub telewizji. Zapisuj te 

10 M. Piquemal, Bajki filozoficzne, Warszawa 2004, s. 21. Źródło: http://wlasnalegenda.tumblr.
com/page/6 (01.09.2017) albo https://leczenieludowe.wordpress.com/2016/09/16/bajka-o-
paleczkach-z-kosci-sloniowej/ (01.09.2017).
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słowa na jednej kartce lub w notesie. Siódmego dnia ułóż z nich wiersz o miłości (lub 
przyjaźni). To nie jest sztuka, lecz urzeczywistnianie wartości. Podaruj sobie tę szansę. 
Nie pozwól przepaść swojej twórczości na dnie szuflady! Uwolnij swoją twórczość – 
możliwe, że zaskoczysz sam siebie.

Załączniki

Załącznik nr 1. Hierarchie wartości według Józefa Kozieleckiego11

1. Hierarchia dionizyjska: na jej czele znajdują się takie dobra, jak – wygodne życie, 
komfort i konsumpcja. Człowiek, który ją przyjmuje dąży do życia pełnego radości 
i satysfakcji. Uważa, że trzeba brać ze świata jak najwięcej, że trzeba maksymalnie 
wykorzystać dobrodziejstwa cywilizacji przemysłowej, że trzeba zanurzyć się 
w konsumpcyjnej obfitości. Istnienie jedynie wtedy ma sens, gdy osiągnie się rzeczy, 
towary i wygody, które niesie nowoczesność. Żyć to znaczy mieć, mieć to znaczy 
używać. Humaniści naszej epoki przestrzegają przed takim stylem bycia. Aby 
osiągnąć ideał wygodnego i komfortowego życia, ludzie stosują często występne czyli 
przestępcze środki. Prowadzą życie pasożytnicze i popełniają przestępstwa krzywdząc 
innych.

2. Hierarchia heraklesowa: drogi życia jednostki akceptującej tę hierarchię są zupełnie 
inne niż wyżej. Dąży ona przede wszystkim do dominacji nad innymi, do zdobycia 
władzy. W tym wypadku nie ważne są wygody i komfort. Ważna jest kontrola nad 
otoczeniem i różnymi grupami społecznymi lub nad społeczeństwem jako takim. 
Ważne są przede wszystkim środki przymusu i środki zachęty, wzmocnienia 
pozytywne i negatywne, pozwalające narzucać innym własną wolę. Gdy to pragnienie 
przeradza się w nienasyconą żądzę, wszystkie wysiłki człowieka zostają skierowane ku 
temu, aby ciągle pomnażać swoją władzę i zwiększać środki instytucjonalnej kontroli.

3. Hierarchia prometejska: nadaje życiu pewnego blasku. Człowiek, który ją przyjmuje, 
widzi siebie jako cząstkę ludzkiej wspólnoty. Nie różnicuje celów osobistych 
i zespołowych. Często podejmuje działania altruistyczne i prospołeczne, często 
niesie pomoc zagrożonym. Jego życie jest buntem, przeciwko złu i okrucieństwu. 
Jego poczynaniami sterują zasady moralne. Chociaż można by podać wiele 
przekonywujących przykładów działań uruchamianych przez prometejską hierarchię 
wartości, nie jest to hierarchia zbyt powszechna. Wielu ludzi przyznaje się do niej, ale 
tylko nieliczni umieją przekroczyć granicę własnego egoizmu.

4 Hierarchia apollińska: odgrywa coraz większą rolę we współczesnych czasach. 
Ludzie, którzy ją przyjmują, najwyższą wartość przypisują twórczości, poznawaniu 
świata, rozwojowi sztuki i nauki. Dawniej były to dobra elitarne: sztuką i nauką 
zajmowali się jedynie „wybrańcy bogów”. Nasza epoka stwarza znaczne szanse rozwoju 
twórczości i wynalazczości. Szanse te często są marnotrawione. Jednak optymiści 
przewidują, że w przyszłości postawa twórcza oraz innowacyjny styl życia będzie 
11 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 220-222.
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dominować i człowiek odkryje sens swojego istnienia w twórczości, w konstruowaniu 
nowych form materialnych i symbolicznych. Wartości apollińskie zwiększają szansę 
przetrwania kultury.

5. Hierarchia sokratejska: zgodnie z nią człowiek stara się przede wszystkim poznać 
i zrozumieć samego siebie, swój intelekt i swój charakter. Celem życia staje się 
samodoskonalenie, samorozwój i samo terapia. Jednostka pragnie wiedzieć: „kim 
jestem” i „kim chciałbym być”. Ta rozbieżność między „ja realnym” a „ja idealnym” 
pobudza ją do podejmowania aktów autokreacyjnych. Stara się ukształtować osobowość 
według własnego projektu, co jest zadaniem bardzo trudnym i ryzykownym.

*

Hierarchie pokazują nam, że między wartościami zachodzą kolizje, że mamy różne 
wartości i stoją one w konflikcie. Konflikt może dotyczyć wartości, przekonań, 
obowiązków. Konflikt jest wyrazem różnicy zdań, pragnień, potrzeb, interesów. 
W naszym ćwiczeniu jest wyrazem odmiennych hierarchii wartości lub sprzecznych 
wzorów. Konflikt sam w sobie nie jest zły. Jak jednak go rozwiązać?

Załącznik nr 2. Opowieść o aligatorach

Dawno temu, kobieta o imieniu Abigail kochała się w mężczyźnie zwącym 
się Grzegorz. Grzegorz żył nad brzegiem rzeki, a Abigail mieszkała na jej 
przeciwległym brzegu. Rzeka, która rozdzielała kochanków, przepełniona 
była mężczyzno- i kobieto-żernymi aligatorami. Abigail pragnęła przedostać 
się przez rzekę do swojego ukochanego Grzegorza. Na nieszczęście most 
został zerwany.

Abigail udała się wiec do Sindbada, kapitana statku rzecznego, prosząc go, by 
ją przewiózł na drugi brzeg. Sindbad odrzekł, że chętnie to zrobi, jeśli Abigail 
przed przeprawą pójdzie z nim do łóżka. Nie wahając się Abigail odmówiła 
i udała się do przyjaciela Iwana poskarżyć się na swój los. Iwan nie chciał być 
zamieszany w tę sprawę i odmówił jej pomocy.

Abigail poczuła, że nie pozostaje jej nic innego, jak tylko przyjąć warunki 
Sindbada. Sindbad spełnił obietnicę i zawiózł Abigail w ramiona Grzegorza. 
Gdy Abigail opowiedziała Grzegorzowi o swej miłosnej eskapadzie, w którą 
się wdała po to, aby móc przeprawić się przez rzekę, kochanek odepchnął 
ją z pogardą. Ze złamanym sercem przygnębiona Abigail zwróciła się do 
Zdzicha ze swoją smutną opowieścią. Zdzichu współczując Abigail, odszukał 
Grzegorza i brutalnie go pobił. Abigail była uradowana tym, że Grzegorz 
dostał za swoje. Słońce zachodzi za górami i słyszymy jak Abigail ze Zdzichem 
śmieją się z Grzegorza.

Zadanie: Kto zachował się najbardziej, a kto najmniej honorowo? Samodzielnie 
pogrupuj postaci w kolejności od 1-5, gdzie 1 oznacza „najbardziej honorowy”, a 5 
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„najmniej honorowy”. Zrób to spontanicznie, szybko, bez zbędnych rozważań.

1. ……………………………………………………………………………………....

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………

Teraz zastanów się, czym kierowałeś się w swojej ocenie? Które zachowania i czyny 
bohaterów, a szerzej patrząc ich postępowanie bądź postawy, przekonały Cię, aby 
uszeregować ich w danej kolejności.

Skoro honorowym jest zachowanie, które budzi podziw i uznanie, gdyż najczęściej 
wynika ono z czyjegoś heroizmu, męstwa, gotowości do poświęcenia, ofiarności, 
bezinteresowności, to czy niektórym czynom Abigeil można odmówić tych cech? 

Spróbuj wypisać kryteria oceny postaci, jakimi się posłużyłeś przy pierwszym 
uszeregowaniu. Jeśli nie przywiązałeś do nich wagi albo kryterium było błędne – gdyż 
nie wiązało się z rozumieniem „honoru”, spróbuj raz jeszcze dokonać oceny. Zastanów 
się nad faktycznym zachowaniem każdej postaci (co kto zrobił?), jego przyczyną lub 
motywem (dlaczego to zrobił? Co go poruszyło?) i domniemaną cechą (zachował się 
w taki sposób, z takiego powodu, gdyż prawdopodobnie jest jakiś). Następnie przy 
każdym z wypisanych faktów postaw „+” albo „-”, w zależności czy wiążesz ten fakt 
z honorem czy dyshonorem. 

Pomocny może być wzór tabeli i przykład:

Abigeil

Zachowania, 
czyny Przyczyna, motyw Cechy postaci

kochała się, 
pragnęła

pragnienie 
urzeczywistnienia 
miłości i szczęścia

determinacja, odwaga, 
uczuciowość, odpowiedzialność 
za swoje uczucia
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Załącznik nr 3. Kartka z kalendarza – Praktykuj wartość
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ZESZYT 9
OD KOMUNIKACJI DO EKSPRESJI.
JAK WYRAŻAĆ SPOSTRZEŻENIA, 
UCZUCIA, POTRZEBY I PROŚBY?

Z myśli wyrasta słowo.
Ze słowa rodzi się czyn.

Czyny tworzą przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenia stają się cechą charakteru.

Zwracaj więc baczną uwagę na myśli i ich drogi.
Pozwól, aby wyrosły z miłości, z szacunku dla wszystkiego, co żywe.

Budda

Cele:
•	 Utrwalisz swoją wiedzę o komunikacji tej wyrażanej słowem, jak i gestem 

i mimiką.
•	 Nauczysz się rozpoznawać cechy, funkcje i elementy komunikacji.
•	 Nabędziesz umiejętność rozróżniania faktów od ocen i uczuć rzekomych od 

prawdziwych.
•	 Utrwalisz umiejętność wyrażania potrzeb, aktywnego słuchania i formułowania 

komunikatów „ja”, a nie „ty”.

Pomocne książki: Jeśli chcesz więcej popracować nad swoją komunikacją zachęcamy, 
abyś sięgnął po B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 
2003 oraz I. Holler, Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa 2014.

Trochę wiedzy

Materiał, który masz przed sobą to najważniejsza rzecz jaką warto wiedzieć o sobie, 
życiu z innymi i wśród nich. Nierozerwalnym elementem funkcjonowania człowieka 
w społeczeństwie jest proces komunikacji. Komunikacja międzyludzka to podstawowa 
umiejętność każdego z nas. Zwierząt zresztą też: lew ryczy, wilk wyje, kura gdacze, 
jeleń porykuje. Człowiek mówi. Komunikacji uczysz się i doskonalisz ją przez całe 
życie. Po co? Odpowiedź poznasz po rozpracowaniu tego tematu. Niech nie przeraża 
Cię liczba stron tego materiału – zawarta w nim wiedza jest nie tylko powtórzeniem 
tego co już wiesz albo o czym być może słyszałeś, ale także niezbędnym narzędziem 
do pracy na co dzień. Jest to także wiedza pomocna w zrozumieniu samego siebie, 
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co już staje się bezcenne, bo jak wiadomo – człowiek uczy się całe życie. Dawkuj 
tę wiedzę codziennie po trochu, również rozwiązywanie zadań podziel na kilka dni. 
Łatwiej Ci będzie skupić uwagę każdego dnia na jednym fragmencie tekstu i dwóch 
czy trzech zadaniach niż zapoznawać się ze wszystkim naraz.

Komunikacja jest nieco złożonym procesem, ale nauka jej przychodzi naturalnie (choć 
nie bez trudu), o ile chcesz świadomie w nim uczestniczyć. Komunikację rozumiemy 
w szerokim znaczeniu tego słowa. Chodzi o wysyłanie komunikatów i sygnałów nie 
tylko słowem, lecz także gestem, mimiką, postawą. Komunikacja międzyludzka jest 
również podstawową strategią zaspokajania potrzeb. „Piramidę potrzeb” już znasz, 
więc zdajesz sobie sprawę, że są one różnorodne i dotyczą różnych wymiarów Twojego 
życia: biologicznego, psychicznego, społecznego, osobistego, a także duchowego. 
Wysyłasz sygnały i komunikaty, aby zaspokoić potrzebę z każdego z tych wymiarów. 
Zapewne masz doświadczenia związane z tym, że efekt (zaspokojenie potrzeby) zależy 
nie tylko od tego, jaki sygnał wyślesz, lecz także od tego, na kogo on trafi, czyli od jego 
odbiorcy. Tego też uczysz się całe życie – dobierać odbiorców lub dopasowywać do 
nich swoje komunikaty.

Komunikaty i sygnały wysyłasz na okrągło i mimowolnie, czy tego chcesz czy nie. 
Prawie zawsze obok Ciebie znajdą się jacyś odbiorcy. W tym znaczeniu komunikacja 
jest procesem dwustronnym, nieuchronnym i nieodwracalnym. Twoje milczenie 
i „kamienna twarz” też jest komunikatem, który zawiera pewną informację, a od 
Ciebie zależy jak odbiorca ją zinterpretuje i zrozumie, czy dzięki temu osiągniesz 
swój cel – czy zaspokoisz swoją potrzebę. Jeśli grasz i pozujesz, nie pozostając szczery, 
tracisz kontrolę nad komunikacją, gdyż nie wiesz jak zostałeś odebrany i zrozumiany.

Komunikacja to proces, dzięki któremu przekazujesz i otrzymujesz informacje. 
Informacjami są fakty albo myśli lub uczucia i można je przykazać różnymi sposobami, 
np. za pomocą mowy, gestów, mimiki, ubioru, symboli obrazkowych lub pisma.

I. Co warto wiedzieć o komunikacji?

Są 4 funkcje komunikacji

Komunikowanie się jest Ci niezbędne do zaspokajania potrzeb lub osiągania 
zakładanych celów. Wyróżniamy cztery funkcje komunikacji:
•	 informacyjna: zbieranie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji,
•	 motywacyjna: motywowanie, zachęcanie,
•	 kontrolna: informowanie o standardach, powinnościach, obowiązkach, nakazy, 

zakazy,
•	 emotywna: wyrażanie emocji i uczuć.

Wyróżniamy następujące elementy komunikacji:
•	 Intencja, myśl, uczucie i zachowanie nadawcy, które prowadzą do wysłania 

konkretnej informacji.
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•	 Kodowanie przez nadawcę wymienionych wyżej treści, który przekłada je na 
sygnały możliwe do wysłania (nie zawsze są to sygnały formułowane świadomie).

•	 Wysłanie tych sygnałów do odbiorcy.
•	 Odkodowanie informacji przez odbiorcę. Odkodowanie komunikatu jest zależne 

od tego, jak odbiorca rozumie jego treść i intencje nadawcy.
•	 Własna interpretacja odebranego komunikatu.
•	 Szumy informacyjne (głuchy telefon”, bariery komunikacji), które mogą wystąpić 

na każdym z powyższych etapów.

Spójrz na Rysunek 1 (opracowanie własne).

Elementy komunikacji pokazują, że każdy (lub prawie każdy) komunikat zawiera 
cztery rodzaje treści (rysunek 2). Wyobraź sobie, że nadajesz je przez cztery tuby 
i każda z nich trafia do innego „ucha” odbiorcy i jest inaczej odkodowana. Czterem 
tubom (bokom prostokąta) wypowiedzi odpowiada czworo uszu. Wiedziałeś, że masz 
ich tyle?

Spójrz na Rysunek 2 (opracowanie własne).
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 Cztery tuby – treści wypowiadane przez nadawcę:
•	 treść rzeczowa – na określony temat; wypowiedź przekazuje określoną treść, 

najczęściej fakty;
•	 treść o sobie i do siebie – nadawca ujawnia siebie i swoje samopoczucie; informuje 

o sobie, o tym, co czuje, co jest dla niego ważne; odnosi się do swoich potrzeb 
i wartości;

•	 treść odnosząca się do rozmówcy i relacji z nim – nadawca przekazuje kim jest 
dla niego odbiorca i jaka jest między nimi relacja; pokazuje swoje emocjonalne 
nastawienie wobec odbiorcy;

•	 apel – nadawca ujawnia to, czego potrzebuje od odbiorcy; informacja ma wywrzeć 
wpływ na odbiorcy; apel bywa komunikowany w mowie niewerbalnej (w tonie 
głosu, doborze słów i zwrotów, w mimice i gestykulacji) i sygnalizuj emocje 
nadawcy. 

Czworo uszu – treści odbierane przez odbiorcę:
•	 ucho rzeczowe odbiera treść rzeczową, intelektualną komunikatu – fakty: „o co ci 

chodzi”, „co on mi komunikuje”, „jaki jest stan rzeczy?”;
•	 ucho ujawnienia siebie odczytuje: „co mówisz o sobie samym”, „co on mówi 

o sobie”, „co to za jeden?”, „co z nim jest?”, „za kogo on się uważa?”;
•	 ucho relacyjne (drażliwe) wychwytuje: „jak ty mnie traktujesz?”, „co on myśli 

o mnie i jaka jest nasza relacja?”, „czy on wie z kim rozmawia?”;
•	 ucho słuchające apelu odczytuje: „czego oczekujesz ode mnie”, „co mam zrobić”, 

„do czego chciałby mnie namówić lub przekonać”. „co mam myśleć, robić, czuć 
na podstawie jego wypowiedzi?”.

Dziś odniosłeś sukces – dowiedziałeś się, że jesteś bogaty – masz czworo uszu. Dobrze 
jest korzystać z tego bogactwa od dzisiaj. Jak myślisz?

Jest też mowa ciała: cisza, milczenie, gest, postawa, przestrzeń

Komunikacja niewerbalna jest wieloznaczna. Język ciała nie podlega ścisłej ocenie, 
mimo różnych podręczników. Postawa, gesty, ruch ciała są nieświadome, mimowolne, 
spontaniczne, choć pewne jego elementy mogą podlegać autokontroli. Język ciała 
może Ci służyć jedynie jako wskazówka – miara reakcji rozmówcy na skierowany do 
niego komunikat.

Ważny jest kontekst, w jakim się komunikujesz. Te same słowa mogą znaczyć 
zupełnie co innego, w zależności od sytuacji, w jakiej ich użyłeś. Na kontekst przekazu 
wypowiedzi składają się: słowa, język ciała, ton głosu, rodzaj kontaktu. Dopiero 
kontekst nadaje odpowiednie znaczenie przekazowi i jego rozumieniu.

Komunikacja niewerbalna ma odmienną postać w różnych grupach społecznych 
i kulturowych. Niezgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej prowadzi do 
zamętu informacyjnego i niezrozumienia komunikatu. To samo uczucie można 
wyrazić w różny sposób np. gniew poprzez wymachiwanie rękoma albo kompletną 
ciszę i bladość, zaciskanie pięści, rumieniec może oznaczać zarówno złość, jak 
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i skrępowanie i zdenerwowanie.

Rysunek 3. obrazuje bogactwo komunikacji niewerbalnej (opracowanie własne):

II. Czy chcesz zrozumieć jak działa komunikacja między nami?

Potrzeby

Chodzisz po świecie, robisz różne rzeczy, działasz i naturalnie stajesz się głodny – 
głodny różnych rzeczy. Rodzi się w Tobie potrzeba zaspokojenia tego głodu. Możemy 
być głodni kanapki, wiedzy, sensu życia, władzy, sympatii, uwagi, itd. Przypomnij 
sobie piramidę potrzeb. Potrzeby to głody. Gdy zaspokoimy jeden głód, rodzi się 
w nas kolejny, zazwyczaj z wyższego poziomu piramidy. Proste, prawda? Jak zjesz 
kanapkę, możesz pomyśleć o nauce i skupić się na potrzebie uczenia. Jak się nauczysz, 
możesz dostrzec potrzebę zrobienia z niej pożytku – dla rodziny, ludzi z najbliższego 
otoczenia, ojczyzny – i zacząć pomagać innym, wynaleźć coś dla ludzkości, przyczynić 
się do rozwoju społecznego, a nie tylko osobistego.

Problemem jest głód niezaspokojony lub głód, na którym się „fiksujesz” i zatrzymujesz 
zamiast przejść do poziomu wyższego. Stajesz się łapczywy na kanapki, na naukę, na 
posiadanie coraz więcej i więcej. Problem zaczyna się wtedy, gdy zatrzymujesz się na 
jednej potrzebie lub na potrzebach z jednego poziomu, i w konsekwencji one zaczynają 
Tobą rządzić. Pewnie rozumiesz, że łapczywość nie jest pozytywną cechą i prowadzi 
do opłakanych czasem skutków. Tak samo jest, gdy jesteś pod władzą jakiejś swojej 
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potrzeby – inaczej mówiąc, przestajesz panować nad sobą i w konsekwencji stajesz się 
nieodpowiedzialny.

Co tu dużo mówić i czym niby się chwalić – nasze życie kręci się wokół potrzeb i ich 
zaspokajania. Dobrze więc, gdy kręci się wokół potrzeb coraz wyższych – z wyższych 
poziomów piramidy. Wtedy życie jest udane i spełnione. Jest ludzkie. Czy jesteś 
w stanie tak o sobie powiedzieć? Czy zauważyłeś, na którym szczeblu piramidy 
koncentrujesz swoje wysiłki?

Komunikacja jest jedną z podstawowych umiejętności i jednocześnie strategii 
zaspokajania swoich „głodów”. Wysyłasz do świata sygnały, aby je zaspokoić. To 
pokazuje, że komunikacja jest umiejętnością społeczną, wpisaną w Twoją społeczną 
naturę. Pokazuje, że jesteś zależny od innych – sam nie jesteś w stanie zaspokoić 
wszystkich potrzeb, które w Tobie drzemią. Do tego potrzebny jest drugi człowiek. 

Problem zaczyna się przecież wtedy, gdy wysyłasz komunikat, który jest niezrozumiały 
dla innych albo jest przez nich nieakceptowany albo gdy dobierasz niewłaściwe słowa, 
gesty, działania.

Stosujesz wówczas nieskuteczną strategię komunikacji, która nie prowadzi do 
zaspokojenia potrzeby. A jeśli nawet Ci się to uda, to konsekwencje – w bliższej czy 
dalszej perspektywie – są krzywdzące i szkodliwe. Wulgarne obraźliwe słowo, groźba, 
szantaż, oszustwo, zastraszenie kogoś, poniżenie, wyśmianie, w końcu pobicie czy 
zabicie – czyli zastosowanie przemocy wobec drugiego człowieka – może przyniesie 
doraźną korzyść i szybko zaspokoi głód, który odczuwasz, ale w końcu ten głód zje 
i Ciebie.

To, że Twoje życie kręci się wokół potrzeb jest faktem. Ani dobrym ani złym, ani to 
nie uwłacza ani chwali. Tak jest. Źle jest wówczas, gdy ignorujesz własne potrzeby, nie 
dostrzegasz ich, nie dążysz do ich zaspokojenia w zgodzie, a czasem wespół z innymi 
ludźmi. Lekceważąc swoje potrzeby, nie szanując ich – a tak się dzieje, gdy ich nie 
zaspokajamy – sam stosujesz przemoc wobec siebie, sam sobie szkodzisz. Dziwne, 
prawda? A jednak tak jest. Źle jest również, gdy zatrzymujesz się na jednej potrzebie 
i nie widzisz pozostałych potrzeb – swoich albo innych. Pozwalasz, by potrzeba Cię 
stymulowała, napędzała, a w konsekwencji zniewoliła. To kierowanie się własnym 
interesem prowadzi do tego, że Twój stosunek do ludzi, przedmiotów i świata jako 
takiego staje się egocentryczny: rzeczy i ludzi postrzegasz według własnych interesów 
i potrzeb. Jeśli inni są przydatni – są przydatni. Jeśli nie są przydatni – nie zasługują 
na uwagę.

Nasz świat przez ciągłość potrzeb, pragnień i namiętności często może ograniczać się 
jedynie do samych wartości utylitarnych1. Wyjście poza swoją potrzebę, spojrzenie nie-
1 Słowo „utylitarny” ma dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza „mający na celu materialną 
korzyść”; po drugie oznacza „mający praktyczne zastosowanie”. Obydwa znaczenia są ze 
sobą powiązane, ale niezupełnie znaczą i akcentują to samo. Nie ma nic złego w dostrzeganiu 
„praktycznego zastosowania” rzeczy bądź człowieka (skorzystaniu z jego wiedzy, umiejętności, 
obecności). Trochę gorzej wypadamy, jeśli patrzymy na człowieka wyłącznie w kategoriach 
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swoim okiem, nie pod kątem własnego interesu może okazać się twórcze i korzystne. 
Chodzi o spostrzeżenie przedmiotu takim, jakim jest on sam dla siebie W ten sposób 
masz okazję uwolnić się od swojego jednostronnego i utylitarnego stosunku do rzeczy 
oraz przełamać sztywne przyzwyczajenia z nimi związane

Jak nie dać się zniewolić? Jak zarządzać swoimi potrzebami? 

Potrzeba składa się z dwóch elementów (jeden z nich pojawia się pierwszy w czasie, 
a następnie może pojawić się drugi element):
•	 myśli (np. pojawia się myśl, że potrzebuję pieniędzy) oraz
•	 czynności (przechodzi w etap jej realizacji i motywuje do określonego zachowania).

Na etapie myśli, potrzeba jest informacją, która motywuje Cię do działania. Nie jest 
więc informacją neutralną. Natychmiastowe i bezrefleksyjne „odbezpieczenie” jej 
może prowadzić często do niezamierzonych i szkodliwych skutków. Na etapie myśli 
o potrzebie pojawia się również wyobrażenie o jej realizacji (o sposobie i potencjalnym 
skutku, związanym z przyjemnością). Myśl o potrzebie powoduje skutki wewnętrzne, 
psychologiczne. W przypadku, gdy nie możesz zrealizować potrzeby, odczuwasz 
emocje, frustrację i dyskomfort wewnętrzny. 

Dlatego na etapie realizacji możesz informować innych o swojej potrzebie, ponieważ 
mogą oni pomóc Ci w jej zaspokojeniu. Informujesz przez słowa, zachowanie, postawę 
i mowę ciała. W ten sposób wyrażasz na zewnątrz swoje myśli i motywacje. Ma to 
swoje skutki i konsekwencje. Skutki, zależnie od potrzeby i od formy jej realizacji, 
mogą być różnorodne. 

Problem może tkwić w tym, że nie potrafisz zaspokojenia swoich potrzeb odroczyć 
w czasie. Chcesz zaraz po pojawieniu się myśli, zrealizować potrzebę, która połączona 
jest z Twoim interesem własnym. W komunikacji chodzi jednak o to, aby wyjść poza 
własne potrzeby. Uda się to zrobić, gdy weźmiesz pod uwagę interes lub potrzeby 
drugiej strony.

Sam dobrze wiesz, że potrzeba i interes, kierują zachowaniem człowieka. Zaś umiejętne 
komunikowanie innym ludziom potrzeb, których sam nie jesteś w stanie zaspokoić, 
oznacza wygraną. 

Pamiętaj, że po sposobie komunikacji i sposobie zaspokajania potrzeb można Cię 
także rozpoznać i ocenić. Dlatego te umiejętność komunikacji jest tak istotna. 

Emocje

Emocja to subiektywny stan psychiczny, powstały w wyniku świadomej lub 
nieświadomej oceny zdarzenia jako istotnie wpływającego na cele i interesy 
człowieka. Emocja jest odczuwana jako pozytywna (+), jeżeli zdarzenie jest zgodne ze 
wspomnianymi celami i interesami lub negatywna (−) jeśli jest z nimi niezgodne. Ten 
podział emocji na pozytywne i negatywne niepotrzebnie wzmacnia pewne skojarzenia 
lub nastawienie do rzeczywistości. Lepiej więc odjąć ten znak „dodatni” i „ujemny”, 
„materialnej korzyści”.
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bo nie w nich leży problem, czyli istota tego, co czujesz. 

Lepiej dzielić emocje na te, które pojawiają się, gdy Twoje potrzeby są zaspokojone 
i na te, gdy nie są zaspokojone2. W ten sposób widzisz związek między potrzebami 
a emocjami. Ani jednych ani drugich nikt z nas nie może „wygumkować”. One są 
tym, co jest w nas ludzkie. To gwarancja „bycia człowiekiem”. Człowiekiem nieco 
słabym i targanym emocjami, zależnym od innych i poddanym próbom, ale jednak 
człowiekiem. Trudności zaczynają się wtedy, gdy nie radzisz sobie z potrzebami lub 
emocjami, i w konsekwencji ranisz siebie lub innych.

Emocje nie są ani złe ani dobre. To, że odczuwasz złość nie jest złe. Podobnie jest ze 
smutkiem lub gniewem. Emocje po prostu przychodzą na skutek pewnych zdarzeń 
niezależnie od naszej woli. Dla lepszej komunikacji z samym sobą i innymi, przydatna 
jest rezygnacja z wartościowania emocji lub uczuć i oznaczania ich znakiem ujemnym 
czy dodatnim. Sprawdź, jak to jest nie oceniać ich. Niekomfortowo, prawda? Dlatego 
psychologia komunikacji proponuje podział uczuć wolny od wartościowania 
moralnego, wskazujący natomiast ich celowość i znaczenie dla potrzeb człowieka3.

To wszystko? Nie, nie wszystko. Emocje są komunikatami, czyli próbują Ci coś 
powiedzieć. Do Ciebie należy decyzja czy je zignorujesz czy wysłuchasz i ogarniesz. 

Kiedy pojawiają się emocje? Gdy chcesz zaspokoić swoje pragnienia, masz nadzieję, 
że spełnią się Twoje oczekiwania lub chcesz pozostać wiernym swoim wartościom, 
zasadom, poglądom. W emocje wkomponowany jest więc również czas oraz Twoja 
wola, ponieważ chcesz się w coś zaangażować, ponieważ zadecydowałeś, że coś ma dla 
Ciebie duże znaczenie lub może przynieść Ci korzyść i jest w Twoim interesie. A to 
wszystko wymaga czasu i starań.

Emocje mają też pewną strukturę:
•	 są powiązane z kryteriami, których spełnienie lub niespełnienie powoduje ich 

powstanie (stąd płynie ocena sytuacji lub zdarzenia),
•	 odnoszą się do tego co dzieje się teraz, już się wydarzyło lub dopiero się zdarzy 

(czas),
•	 mają swoje tempo i rytm, a także barwę, dźwięk i zapach,
•	 mają różny stopień natężenia: mogą być silnie lub słabo odczuwane.

Emocje powodują reakcje naszego ciała – wewnątrz (np. gwałtowne bicie serca, 
napięcie mięśni, czerwienienie skóry, bladnięcie itp.) i na zewnątrz (uśmiech, 
marszczenie czoła, blask albo przygaszenie oczu, przygarbienie, wyprostowanie). 
Reakcje nie pozostają bez śladu. Wydrążają w nas ślad, utrwalają go i w ten sposób 
wykształca się w nas tendencja do pewnych działań. Odczuwanie i kontrola emocji 
zależy też od tego, czy i jak nazwiemy swoje doznania.

2 I. Holler, Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, Warszawa 2014, s. 60. M. B. Rosenberg, 
Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2003, s. 52-53.
3 E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Kraków 2006, s. 63-64, 66.
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Podsumowując, przeżywanie emocji angażuje nasze:
•	 mózg,
•	 uczucia, które odczuwamy, a czasem zapamiętujemy i utrwalamy,
•	 oceny poznawcze, czyli nasz sposób patrzenia i oceniania zdarzeń lub innych 

ludzi,
•	 zachowanie, które jeśli powielamy w podobnych sytuacjach, staje się naszym 

„firmowym” podpisem, stylem działania, tendencją – oznacza to, że mamy 
skłonność do reagowania i działania w taki, a nie inny sposób.

Życie bez emocji jest pozbawione barw, jest głuche i bez zapachów. Emocje 
wzbogacają Twoje życie o niezapomniane doznania. Nie są jednak potrzebami, które 
trzeba zaspokajać. Emocje są narzędziem do kolorowania życia. Jak z niego korzystać? 
Pamiętaj, że są one jedną stroną medalu, o której ktoś zdecydował za nas. Drugą stroną 
medalu są Twoje przekonania, to, co myślisz o czymś, jakie masz do tego podejście 
i z czego ono wynika, wartości, czyli to, co uważasz za ważne i słuszne i Twoje 
oczekiwania. To wszystko jest zależne od Ciebie – jest pracą umysłu, intelektualnym 
podejściem do sprawy. Inaczej mówiąc, na ocenę danego zdarzenia lub sytuacji 
lub zachowania innych wpływają nie tylko emocje, lecz także Twoje przekonania 
i wartości. Emocje i indywidualne skłonności do ich przeżywania nie biorą się znikąd. 
Za Twoimi emocjami stoi nie tylko biologia, lecz także Twoje doświadczenia, kryteria, 
którymi się kierujesz, uświadomione i mniej świadome pragnienia.

Twoja osobowość – jej wyposażenie, potencjał i elastyczność – jest uwarunkowana 
biologicznie. Jednych charakteryzuje łatwość doświadczania lęku bądź złości – 
urodzili się z tą łatwością. Inni mają wrodzoną podatność do przeżywania radości 
i optymizmu. Istnieje coś takiego jak osobowościowa indywidualna podatność na 
doświadczanie określonych emocji w konkretnych sytuacjach.

Przykład: Karol łatwiej będzie reagował lękiem niż Jacek, a Darkowi łatwiej przyjdzie 
spostrzegać okazje do radości i jej doświadczać niż Zenkowi. 

Czy to oznacza determinację? Fatum? Nie. To oznacza, że kontrola uwarunkowań 
i predyspozycji do doświadczania emocji (łatwość jej odczuwania) jest uwarunkowana 
genetycznie przez Twoje wyposażenie biologiczne i temperament. Jednak prócz tego 
masz jeszcze wyposażenie społeczne i osobiste, czyli to, którego się prawdopodobnie 
uczyłeś i które wypracowałeś. Oznacza to, że kontrola indywidualnych działań jakie 
podejmujesz, reakcji, strategii (myśli i zachowania), wskazuje na znaczne możliwości, 
które mogą być zwiększone w drodze samoobserwacji i treningu, naśladowania 
dobrych wzorców i nauki. 

Inaczej mówiąc, nie jesteś w stanie ‘wygumkować’ emocji podstawowych ani zmienić 
swojego temperamentu. Możesz jednak świadomie modyfikować swój sposób myślenia 
i postępowania, możesz wybierać strategie komunikowania się z innymi, strategie 
zaspokajania swoich potrzeb i aspiracji. Jak myślisz, co z tego wynika? Warto poznać 
swój temperament, aby umieć przewidzieć swoje reakcje i wybierać je i kontrolować. 
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By przestać musieć reagować w nawykowy sposób, zobaczyć alternatywne strategie 
działania, strategie życia. Jeśli dasz sobie szansę na odkrycie tych różnych możliwości 
to odkryjesz swoją wolność emocjonalną. 

Emocje wzbogacające Twoje życie, są jak sól i pieprz lub cukier. Nie jesteś w stanie 
zmienić ich smaku, ale możesz zmniejszać lub zwiększać ich stosowanie, zmienić 
swoje podejście do pikantnych przypraw albo zagustować w słodszych potrawach. 
Możesz wybrać to, jak zareagujesz w związku z odczuwaną emocją, jak z nią postąpisz 
względem siebie i innych. Między emocją a działaniem jest przestrzeń wyboru reakcji 
i sposobu zachowania. Prościej mówiąc, jest alternatywa – niech to będzie Twoje 
motto życiowe. 

Wiesz już czym są emocje, a także, że ich mimiczny wyraz jest sprawą uniwersalną, 
tzn. większość ludzi wyraża swoje emocje w podobny sposób (np. radość wyraża 
przez uśmiech, gniew przez zaciśnięcie pięści i marszczenie brwi). Emocja jest 
stanem krótkotrwałym i intensywnym – mimowolnym. Tym różni się od uczucia. 
Uczucie, to proces psychiczny odzwierciedlający Twój stosunek do samego siebie i do 
ludzi, do otoczenia i jego elementów. To zespół różnych emocji, poddanych już przez 
Ciebie obróbce i kontroli. Dlatego pojęcia tego używa się na określenie względnie 
stałych, emocjonalnych ustosunkowań się człowieka wobec pewnych przedmiotów, 
osób czy sytuacji. Uczuciem reagujesz na zaspokojenie lub niedobór potrzeb 
akceptacji i poczucia własnej wartości. Uczucie stanowi główną motywację Twojego 
postępowania. Czasem przeciwstawną logice i rozsądkowi. O ile nie masz wpływu 
na pojawiającą się w Tobie emocję, to jesteś w stanie pielęgnować, podtrzymywać, 
wzmacniać lub osłabiać uczucie.

Kolejną ważną sprawą, którą warto wiedzieć o emocjach, jest to, że emocja (lub 
uczucie) jest „manifestacją potrzeby”. Jak wiesz, emocje mówią Ci o czymś – między 
innymi o Twojej zaspokojonej bądź niezaspokojonej potrzebie. Emocje pozwalają ją 
„rozszyfrować”, gdy pojawiają się w jakiejś sytuacji życiowej i nie do końca pasują, 
np. czujesz gniew wobec jakiegoś zachowania siostry lub brata, których przecież 
kochasz, lubisz i doceniasz fakt, że są przy Tobie. By zrozumieć, skąd pochodzi ten 
gniew, możesz postawić pytanie: jaką potrzebę ujawnia ten gniew? Może potrzebę 
bezpieczeństwa, kiedy zachowanie rodzeństwa naraża je albo Ciebie na zagrożenie. 
Może pozbawia Cię potrzeby spokoju, zakłóca wypoczynek albo krzyżuje Twoje plany. 
A co sygnalizuje odczuwany przez Ciebie niepokój? Może potrzebę czyjejś bliskości, 
pomocy, wsparcia. Gdy dostrzeżesz i nazwiesz swoje emocje (bądź uczucia), poszukaj 
w sobie potrzeby, którą chcesz zaspokoić. W ten sposób weźmiesz odpowiedzialność 
za jedne i drugie. Nie pozwolisz sobie na przypisanie swojego gniewu, niepokoju, 
żalu, irytacji jakiejś zewnętrznej „sile sprawczej”, w tym innemu człowiekowi. 

Ty sam podkładasz sobie ładunki wybuchowe. Inni ludzie, zdarzenia, sytuacje są 
tylko zapłonem, który można przecież zgasić albo zaprzestać podsycania ”ognia”. 
„Świadomość powiązań istniejących między potrzebami a uczuciami pozwala 
odczytać z ujawnianych przez drugiego człowieka uczuć, jakich doznaje on potrzeb. 
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Uchroni nas to od doznawania ich jako odnoszących się nas osobiście (…) Toruje 
drogę do porozumieniu zamiast walki”4.

Związek między potrzebami a uczuciami powoduje, że istnieją uczucia pierwotne 
odpowiadające potrzebom prostym i elementarnym. Uczucia te są dość silne 
i intensywne choć krótkotrwałe, domagają się natychmiastowego zaspokojenia 
potrzeby. Potrzebom wyższym i ich zaspokojeniu bądź nie, towarzyszą uczucia wyższe. 
Mają mniejsze natężenie, lecz są długotrwałe. „Najtrwalsze i prawie niezniszczalne są 
uczucia najwyższe, odnoszące się do celu i sensu życia, przywiązania do nadrzędnych 
idei życiowych”5. Oznacza to, że masz wdrukowane w siebie emocje podstawowe 
(pierwotne). Emocji pochodnych (wtórnych, złożonych, wyższych) uczysz się 
i nabywasz w toku życia w zależności od swoich doświadczeń, świadomości i decyzji. 

Do pierwotnych zaliczamy: strach, złość, smutek, radość, wstręt, zaskoczenie. Do 
emocji pochodnych, które pochodzą z połączenia kilku innych emocji i zależą od 
kultury lub zachowań pewnej konkretnej grupy, należą: miłość, przyjaźń, trwoga, 
groza, niepokój, ostrożność, poczucie winy, wrogość, duma, zadowolenie, uległość 
(zaufanie + strach), ciekawość (zaufanie + zaskoczenie), sentymentalizm (zaufanie 
+ smutek), konflikt (zaufanie + wstręt), poruszenie (strach + zaskoczenie), rozpacz 
(strach + smutek), konflikt (strach + gniew).

Spostrzeżenia i oceny

Patrzysz na świat mimowolnie. Czasem spostrzegasz zjawiska, zdarzenia, innych 
ludzi, sposób ich zachowania lub wypowiedzi. Komunikacja optymalna to ta, która 
zmniejsza ryzyko konfliktów, zwiększa szanse dogadania się, zrozumienia kogoś 
lub problemu i bycia rozumianym. Dlatego komunikacja to po pierwsze rozmowa 
z samym sobą i uświadomienie sobie tego, co i jak postrzegasz. Uświadomienie sobie:
•	 faktów, czyli tego, co widzisz, co się dzieje;
•	 własnych odczuć w związku z tym co widzisz, co się dzieje;
•	 ocen i interpretacji tego, co widzisz i tego co się dzieje (jak odczytujesz 

spostrzegane fakty w związku z tym co wiesz, jakie masz doświadczenia, odczucia 
i nastawienie).

Umiejętność oddzielania faktów od własnych ocen jest jedną z najważniejszych zasad 
w prawidłowej komunikacji.

4 Tamże, s. 62.
5 Tamże, s 62.
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Spójrz na Rysunek 4 (opracowanie własne)6:

Jedna liczba może być różnie interpretowana z dwóch perspektyw. Tak samo jest 
z Twoimi spostrzeżeniami co do faktów i narzucającymi się ocenami oraz słowami

Wniosek: Każdy osobno lub każdy w grupie ma swój sposób porozumiewania się, 
swój styl komunikacji, woli i stosuje jakiś rytuał, nadaje konkretne znaczenie swoim 
i cudzym gestom i słowom lub niewerbalnym komunikatom. Aby się porozumieć 
i zrozumieć, aby np. osiągnąć cel, trzeba czasu, uważności, cierpliwości. Trzeba obejść 
się bez osądzania, zdobyć się na szacunek dla zasad i zabobonów drugiego człowieka 
lub grupy lub przynajmniej cierpliwość.

Najważniejsze jest, abyś rozumiał i przyjął, że komunikacja międzyludzka jest 
jednym z najważniejszych i podstawowych sposobów, by być sobą i być częścią jakiejś 
społeczności. Częścią stajesz się wtedy, gdy innym dobrze jest z Tobą, a i Tobie dobrze 
jest z innymi. Gdy nie czujesz się wyobcowany, lecz „swój”.

Zadania

Zadanie 1. Co to jest według Ciebie komunikacja?

Pamiętasz definicję komunikacji międzyludzkiej? Spróbuj zdefiniować ją na nowo 
wykorzystując przy tym skojarzenia z komunikacji lokomocyjnej: samochodowej, 
6 J. Morawski, E. J. Morawska, Trening Zastępowania Agresji, w: Prezentacja na Konferencji pod 
patronatem Prezydenta Miasta Legionowo „Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym 
w Legionowie” Instytut „Amity”, Warszawa 2010. Źródło: http://www.legionowo.pl/miasto/
pliki/aktualnosci/2010/1prezentacja.pdf lub www.amity.pl (30.05.2015).
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samolotowej lub pociągowej. Czy rozmowa przypomina czasem tor manewrowy 
lub ruch na autostradzie? Czy przygotowując się do rozmowy potrzebujesz mapy 
komunikacji drogowej? Mogą zainspirować cię także znaki drogowe, sam motyw 
drogi np. jako trwający w czasie proces lub takie skojarzenia jak:

zbliżać się skracać dystans  robić postoje

oddalać się przestrzegać reguł omijać przeszkody

Twoim zdaniem, komunikacja międzyludzka to …

Zadanie 2. Potyczki słowne

Przeczytaj poniższe zdanie:

Wracający do swojej rodowej posiadłości z długiego spaceru potomek hrabiego, 
szukając kluczy w spodniach, zauważył, że zamek uległ zniszczeniu.

O jaki zamek chodzi? O zamek w spodniach, w drzwiach, czy o posiadłość hrabiego? 
Jak rozumiesz to stwierdzenie? Jedno słowo, a ile może być interpretacji? Policz. 

W nadchodzącym tygodniu masz za zadanie obserwować otaczających Cię ludzi 
i wynotować, w jakich sytuacjach doszło do nieporozumienia bądź konfliktu między 
nimi, głownie z powodu mylnej informacji albo omyłkowo rozumianego słowa. 
Stwórz katalog takich sytuacji, przyczyn konfliktów i ich rodzajów. Narzędziem 
Twojej obserwacji niech będzie tabela znajdująca się poniżej.

Nie ciekawi Cię czy istnieje w tym jakaś prawidłowość? Może ją zauważysz. Czy te 
sytuacje są powszechne, na porządku dziennym, czy powtarzają się? Czy są potrzebne 
i komu? Co jest przyczyną konfliktu? Czy będzie to dezinformacja, zbyt duże emocje, 
złośliwość ludzka lub uprzedzenia czy nieumiejętna komunikacja swoich potrzeb, 
oczekiwań, spostrzeżeń? 

Zazwyczaj jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów i nieporozumień jest brak 
komunikacji między ludźmi, czyli nieumiejętne komunikowanie informacji, uczuć 
lub potrzeb albo bariery komunikacyjne – nasze potknięcia na słowach.
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Sytuacja nieporozumienia/
konfliktu 

(wynotuj fakty – co się 
zdarzyło, zadziało, kto w tym 
uczestniczył, o co poszło, 
zdaniem skonfliktowanych)

Z czego wynikało 
nieporozumienie/konflikt 

(np. z dezinformacji, 
braku informacji, emocji, 
niewłaściwie użytego słowa, 
złośliwości)

Czy 
nieporozumienie/
konflikt dotyczyły 
informacji, 
wartości, relacji czy 
interesów?

  

Zadanie 3. Spostrzeżenia – oceny

Jak powiedział jeden z życiowych i praktycznych filozofów, „dokonywanie spostrzeżeń 
z jednoczesnym powstrzymywaniem się od oceny jest najwyższą formą ludzkiej 
inteligencji” (Jiddu Krishnamurti). Jeśli komunikując się, mieszasz spostrzeżenia 
z własną, subiektywną oceną sytuacji lub interpretacją, zwiększasz ryzyko 
niezrozumienia. Narażasz siebie i swojego rozmówcę na niepotrzebne, a przynajmniej 
przedwczesne sądy lub słowne ataki. W przypadku tego pomieszania, Twój rozmówca 
usłyszy raczej krytykę i wówczas nie przyjmie tego, co do niego mówisz. Jeśli chcesz 
oceniać, to pamiętaj, że Twoje oceny powinny odnosić się tylko do konkretnej chwili 
i kontekstu, a wszelkie ogólniki i etykietki, np. „leń”, „głupiec”, a nawet pozytywne 
i prozaiczne jak „dobry więzień”, „doradca prawny” przylepiane konkretnym osobom 
zawężają pole Twojego widzenia świata i utrudniają dostrzeżenie drugiego człowieka 
takim, jakim jest naprawdę7.

Przeczytaj poniższe komunikaty. Czy dostrzegasz różnicę? Czy rozumiesz ją?

Po przeanalizowaniu poniższej tabeli dostrzeżesz różnicę pomiędzy spostrzeżeniami 

7 M. B. Rosenberg, Porozumienie … op. cit., s. 36-39.
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bez oceny, a tymi, które są nią zabarwione8.

Spostrzeżenie 
zabarwione oceną

Spostrzeżenie niezabarwione 
oceną

Co jest „nie tak” 
z komunikatem?

Jesteś zbyt 
roztargniony.

Nie można na tobie 
polegać.

Gdy widzę, że trzeci dzień 
z rzędu wpisujesz nieaktualny 
adres na kopercie, mimo że 
podałem Ci właściwy, wydaje mi 
się, że jesteś roztargniony.

Spóźniłeś się na wczorajsze 
spotkanie 20 minut, 
a na zeszłotygodniowe 30 
minut. 

Używasz czasownika 
być, bez wzięcia 
odpowiedzialności za 
dokonaną ocenę.

On jest 
nieodpowiedzialny.

On zaczyna przygotowywać 
ważny projekt na 3 dni przed 
planowanym spotkaniem 
z prezesem.

Używasz słów, 
nasuwających skojarzenia 
z pewną oceną.

Oni nie wyrobią się 
w czasie z budową 
autostrady.

Oni chyba nie wyrobią się 
w czasie z budową autostrady.

Sugerujesz, że Twoja 
hipoteza dotycząca myśli, 
uczuć, intencji i pragnień 
innych jest jedyna 
możliwa.

Podupadniesz na 
zdrowiu, jeżeli 
będziesz dalej 
prowadził jedynie 
siedzący tryb życia.

Obawiam się, że jeżeli nie 
zaczniesz ćwiczyć, podupadniesz 
na zdrowiu.

Swoje przewidywania 
bierzesz za niepodważalną 
wiedzę

Sąsiedzi nie dbają 
o swoją własność.

Nigdy nie zauważyłem, aby 
sąsiedzi zbierali porozrzucane 
przed ich domem papierki po 
cukierkach, które rozrzucają tu 
dzieci.

Nie wskazujesz 
konkretnych obiektów 
wygłaszanych przez ciebie 
stwierdzeń.

A.B. jest marnym 
kierowcą.

A.B. w ciągu ostatniego miesiąca 
spowodował trzy stłuczki.

Oceniasz czyjąś 
umiejętność lub zdol-
ność bez zaznaczenia, że 
dokonujesz oceny.

Ale z ciebie 
bałaganiarz

Widzę, że od trzech dni nie 
wyrzuciłeś śmieci, choć obiecałeś

Używasz przysłówków lub 
przymiotników w sposób, 
z którego nie wynika, iż 
dokonujesz oceny.

      
8 Tamże, s. 41.
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A teraz przećwicz swoją umiejętność odróżniania spostrzeżeń od ocen. Zaznacz x 
tylko przy spostrzeżeniach. Przydatna dla Ciebie może być wskazówka: 

Jeżeli zaprzeczenie wypowiedzi nie jest możliwe („To nieprawda!”), mamy do 
czynienia z obserwacją bez oceniania, a z faktami, które można zweryfikować9.

Stwierdzenia Spostrzeżenia 
(zaznacz x)

Sebastian bez powodu wczoraj się na mnie rozgniewał.
Wczoraj wieczorem Amelia, oglądając telewizje, obgryzała 
paznokcie.
Podczas zebrania Marek ani razu nie spytał mnie o zdanie.
Mój ojciec jest dobrym człowiekiem.
Lucek za dużo pracuje.
Tomasz jest agresywny.
W tym tygodniu Pani codziennie staje pierwsza w kolejce.
Moja córka często zapomina umyć zęby. 
Moja koleżanka powiedziała, że nie do twarzy mi w żółtym.
Moja ciotka narzeka, kiedy z nią rozmawiam.
Oni nie oddadzą roboty na czas. 
Ilekroć przychodzę do ciebie, grasz na komputerze.
Nie pamiętam abyś kiedykolwiek pomógł mi podczas sprzątania. 
On jest niezorganizowany.
Sąsiedzi nie dbają o swoją własność.
Zawsze jesteś zajęty.
Nigdy go nie ma, kiedy akurat jest potrzebny.
Nie można na tobie polegać.

 

Zadanie 4. Potrzeby

Zapoznaj się z listą potrzeb i zbuduj z nich piramidę – uporządkuj je zaczynając od 
podstawy (potrzeb elementarnych) idąc przez wyższe związane z Twoim rozwojem, 
aspiracjami, poszukiwaniem szczęścia, a skończywszy na tych, które przekraczają 
Twoje oczekiwania, aspiracje, możliwości rozwoju, Twoje jednostkowe osobiste 
szczęście. Oczywiście możesz dojść do wniosku, że nie masz rozbudzonych potrzeb 
pewnego poziomu. Nie ma uniwersalnych piramid potrzeb. Jest konkretna – Twoja.

9 I. Holler, Porozumienie … op. cit., s. 44.
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Lista potrzeb:
•	 Potrzeby elementarne

Potrzeby samozachowawcze: powietrza, pokarmu, napoju, snu oraz wypoczynku 
i nie przeciążania w pracy czy innej aktywności, wolności od doznawania przemocy 
i niewoli, fizycznego i psychicznego cierpienia, potrzeba bezpieczeństwa.
Potrzeby gatunkowe (seksualne): potrzeba przekazania życia 
Potrzeba bycia wartością: potrzeba bycia dostrzeżonym, potrzeba kontaktu 
i komunikacji, akceptacji, uznania i szacunku ze strony innych ludzi, potrzeba 
władzy nad innymi i satysfakcji czerpanej ze sławy.

•	 Potrzeby wyższe
Potrzeba rozwoju, nastawiona na nabywanie sprawności i wiedzy.
Potrzeba twórczości (poszukiwanie nowych sposobów w zawodzie czy dyscyplinie 
naukowej, tworzenie własnego miejsca, „domu”, uprawianie własnego ogrodu, 
majsterkowanie czy uprawianie sztuk pięknych choćby tylko amatorsko).
Potrzeby religijne (potrzeba pytania o sens, źródło i cel życia, a ostatecznie 
o Boga; potrzeba poszukiwania doskonałości poza sobą i wdzięczności za to, co 
otrzymałem od Boga lub drugiego człowieka). 

Twoja piramida (opracowanie własne):

Zastanów się, która z potrzeb elementarnych jest najsilniejsza teraz – na aktualnym 
etapie Twojego życia. Jej zaspokojenie ma wpływ na to, czy czujesz się zadowolony 
z życia i bezpieczny. Czy zachowujesz umiar w jej zaspokajaniu? A może to ona panuje 
nad Twoim życiem i dążeniami bardziej niżbyś chciał?

Zastanów się, czy któraś z potrzeb wyższych jest w Tobie rozbudzona. Stwierdź fakt, 
nie oceniaj siebie źle czy dobrze. Jeśli odczuwasz którąś z potrzeb wyższych, przejdź do 
zadania 5. Jeśli nie widzisz w sobie jeszcze potrzeby rozwoju, twórczości, znalezienia 
sensu tego wszystkiego, przejdź do zadania 6. 
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Zadanie 5. Potrzeby wyższe

Pomyśl i napisz, co czynisz dla swego osobistego lub społecznego rozwoju. Którą 
z aktywności w swoim życiu możesz nazwać twórczością czy działaniem pro-
społecznym? Te działania zostawiają trwały ślad, także po śmierci. Czy myślisz, że 
potrzeby rozwoju i twórczości pozostaną nienasycone?

Zadanie 6. Problemy związane z emocjami i uczuciami

Psychologia i realne życie dowodzą, że, jak każdy, miewasz problemy z emocjami 
i uczuciami – z ich akceptacją, nazwaniem, wyrażaniem, przeżywaniem. Problemy to 
naturalna sprawa – zazwyczaj są do rozwiązania lub przepracowania. Spójrz na listę 
problemów związanych z emocjami i uczuciami. Zaznacz te, które dotyczą Ciebie.

Problem Zaznacz x
Raczej ukrywam swoje uczucia. 
Mam trudności  z nazwaniem swoich emocji lub uczuć.
Obawiam się wprost wyrazić swoją emocję lub uczucie w związku 
z niezaspokojoną potrzebą.
Raczej nie okazuję emocji lub uczuć w związku z zaspokojoną 
potrzebą. 
Raczej daję się ponieść emocjom/uczuciom. (daję się ponieść). 
Raczej tłumię swoje emocje i uczucia albo ignoruję je.
Skupiam się na swoich emocjach i to przeszkadza mi spojrzeć na 
sprawę z punktu widzenia mojego rozmówcy. 
Mam trudność, aby odczytać emocje lub uczucia innego człowieka, 
brakuje mi empatii. 
Inne, jakie? …

To co zaznaczyłeś, to zapewne zakres uwagi jaką sobie poświęcisz. Program dla 
więźniów – ten zeszyt zadań – daje możliwość uświadomienia i nazwania swoich 
problemów. Program jest okazją do refleksji na temat tego, ile o sobie wiesz. Nie daje 
jednak gotowych rozwiązań ani nie oferuje terapii czy pogłębionych warsztatów na 
temat emocji i uczuć. Bądź więc sam dla siebie „psychologiem” i pomóż sobie. Nie 
bój się trudnych pytań, drążenia w sobie i w temacie uczuć. Porozmawiaj z drugim 
człowiekiem np. z kolegą, któremu ufasz, psychologiem, gdyż ufasz jego wiedzy, kimś 
z rodziny, kto wesprze Cię nie tyle radą, co tym, że jest przy Tobie w tym życiowym 
marszu. Po prostu zaopiekuj się sobą lub daj się sobą zaopiekować.
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Zadanie 7. Świadomość i wyobraźnia – empatia dla samego siebie

To zadanie pokazuje, że życie bez emocji jest mało barwne, głuche i bez zapachów. 
Emocje wzbogacają Twoje życie o doznania i doświadczenia, których zazwyczaj nie 
zapominasz. Zostawiają w Tobie ślad. Nie wierzysz? Popatrz w lustro. Dowodem są 
zmarszczki uśmiechu albo troski. Emocje są narzędziem do poznawania bogactwa 
i złożoności ludzkiego życia, i kolorowania go.

Wykorzystaj swoje doświadczenia i wyobraźnię. Zaobserwuj jak wygląda Twoje życie 
i Ty sam, kiedy „łapiesz kontakt” ze swoimi emocjami i uczuciami. Czyli dostrzegasz 
je i komunikujesz się z nimi.

Wyobraź sobie barwę emocji i zwierzę, pod którym się kryją. Zwierzę, które sobie 
wyobrazisz pozwoli Ci zobaczyć emocję jako bardzo konkretne stworzenie. Trudno 
wobec niego pozostać obojętnym. Na przykład gniew czy irytacja w Twojej głowie to 
warczący pies. Warczy choć trudno doszukać się przyczyny jego zachowania. Możesz 
odegnać psa kamieniami, pogadać do niego, albo poczekać aż przestanie warczeć 
i powiedzieć „właśnie o to chodziło, psie”.
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Aby ugruntować tę konkretną wiedzę o sobie, znajdź odpowiedź na pytanie: 

Jak radzę sobie z trudnymi emocjami? 

Zapisz ją: ………………………………………………………………………………

Jedną z lepszych, możliwych odpowiedzi znajdziesz na końcu zeszytu zadań.

Zadanie 8. Dziennik uczuć

Wieczorem, przed spoczynkiem, prześledź w myślach swój dzień. Jakie towarzyszyły 
Ci emocje lub uczucia (w związku z różnymi wydarzeniami, spotkaniami, pracą, 
filmem, telefonem, nudą, itd.)? Nazwij je i uświadom sobie, z czym były powiązane 
– co wówczas było dla Ciebie ważne, co kryło się za Twoimi emocjami, jak wówczas 
patrzyłeś na siebie i otoczenie, jak patrzyłeś na inne osoby, jak je traktowałeś. 
Zastanów się, czy pojawiły się jakieś inne emocje lub uczucia. Jeśli tak, to jakie? Czy 
zostałeś z nimi sam – pozostawiłeś je w sobie - czy wyraziłeś je? Jeśli dałeś im wyjść na 
zewnątrz, jak reagowali na nie inni ludzie?

Podejdź do siebie poważnie i z szacunkiem – zastanów się z jakimi twoimi potrzebami 
były powiązane te emocje. W swoim dzienniczku uczuć – jeśli nie lubisz zbytnio pisać 
lub wolisz rzeczywistość widzieć w tabelach i równaniach – możesz posłużyć się 
schematem znajdującym się poniżej.

Kiedy odczuwam...

Wtedy ważne dla mnie jest …

Wówczas zazwyczaj reaguję (zachowuję się/robię) …

Wówczas innych postrzegam (traktuję) …

Mimika mojej twarzy zmienia się i jest …

Wówczas towarzyszą mi myśli …

Inne uczucia, które współwystępują to …

Inni reagują …

Ta emocja (uczucie) wiąże się z potrzebą …



Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych320

Zadanie 9. Odpowiedzialność za swoje emocje i uczucia – uczucia na tropie potrzeb

Warczący pies, wesołkowata tchórzofretka, oślizgła glista – jakiekolwiek zwierzę, 
którymi zobrazowałeś swoje emocje, jest Twoje – niczyje inne. Jesteś jego właścicielem, 
nie panem jego woli, bo łazi i robi czasem co chce, ale jako właściciel możesz ograniczać 
jego ruch, opiekować się nim, trenować, itd. Weź odpowiedzialność za swoje emocje 
i uczucia. Jak to zrobić? Warto zapamiętać dwie rzeczy:

Po pierwsze, „to co mówią lub robią inni może być katalizatorem Twoich uczuć, ale 
nie ich przyczyną”10. Przyczyna jest w Tobie. Jeśli myślisz inaczej, to przestajesz być 
odpowiedzialny za swoje uczucia. Tylko ty sam możesz wziąć odpowiedzialność za 
własne uczucia. Masz do dyspozycji trzy mało skomplikowane wzorce językowe11:
•	 Czuję się... (uczucie), ponieważ potrzebuję... (potrzeba)
•	 Jestem... (uczucie) ponieważ potrzebuję... (potrzeba)
•	 Jestem... (uczucie), ponieważ jest dla mnie ważne... (potrzeba)12.

Na przykład, zamiast powiedzieć:

- Jestem sfrustrowany, ponieważ dyrektor odmówił mi przepustki, którym to 
stwierdzeniem odrzucasz odpowiedzialność za to, co czujesz, powiedz to, co 
jest bliższe prawdzie i daje Ci kontrolę nad samym sobą: Jestem sfrustrowany, 
ponieważ potrzebuję dowodu, że moje dotychczasowe wysiłki przynoszą skutek.

- Jestem rozczarowany kolegą, który potraktował mnie „z góry” i odrzucił moją 
pomoc, powiedz: Jestem sfrustrowany, ponieważ szacunek i akceptacja są dla 
mnie ważne.

Po drugie, zamiast mówić uczucia negatywne i pozytywne, lepiej jest mówić: 
uczucia zamykające (gdy potrzeby nie są zaspokojone)13 i otwierające (gdy potrzeby 
są zaspokojone)  i wiązać je z konkretnymi ludźmi, sytuacjami, doświadczeniami. 
Unikaj uogólnień i sądów. Na przykład, gdy Twoje potrzeby są zaspokojone, 
możesz powiedzieć: Jestem szczęśliwy, wzruszony, spokojny, ucieszony, pełen miłości, 
zachwycony, wzruszony. Gdy Twoje potrzeby nie są zaspokojone, możesz powiedzieć: 
Jestem poirytowany, wystraszony, sfrustrowany, zestresowany, podenerwowany, bezsilny, 
pełen obaw, rozgniewany, smutny.

10 M. B. Rosenberg, Porozumienie … op. cit., s. 55.
11 Tamże.
12 I. Holler, Porozumienie … op. cit., s. 71, 76.
13 I. Holler, Porozumienie … op. cit., s. 60, M. B. Rosenberg, Porozumienie … op. cit., s. 52-53.
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 Jeśli chcesz dotrzeć do swoich potrzeb, idź tropem uczuć! Jak to zrobić?

Gdy słyszysz opinię Gdy jesteś świadkiem niepożądanego 
zachowania

„Lekceważysz mnie”

Przekształć to w przeciwieństwo

„Szanujesz mnie”

Jaka potrzeba została w ten sposób 
zaspokojona?

Potrzeba uwagi, szacunku

„On mi nie pomaga”

Przekształć w przeciwieństwo

„Pomaga mi”

Jaka potrzeba została w ten sposób 
zaspokojona?

Potrzeba wsparcia

Twoje zadanie polega na przekształceniu zdań znajdujących się w lewej kolumnie 
tabeli, które przypisują winę komuś bądź czemuś. Zapisz zdania od nowa w taki 
sposób, aby wyrażały one faktyczną potrzebę.

Kiedy zrzucam odpowiedzialność, 
przypisuję winę komuś lub czemuś 
i ukrywam swoje potrzeby, mówię:

Kiedy biorę odpowiedzialność 
dostrzegam swoje potrzeby i wyrażam 
w celu ich zaspokojenia, mówię:

Jestem sfrustrowany, ponieważ mój 
pomysł nie został zaakceptowany przez 
przełożonych.

Przykład: Jestem sfrustrowany, ponieważ 
ważne jest dla mnie, aby moja praca 
i pomysły były przydatne, aby przełożeni 
doceniali je.  

Denerwuje mnie, że trzeba tyle czekać 
na załatwienie sprawy. 
Robię się podejrzliwy, gdy otrzymuję 
informacje, które potem okazują się 
nieprawdziwe.
Jestem poirytowany, ponieważ mój 
kompan ciągle mi przerywa. 
Jestem zły, bo kolega przypisał tylko sobie 
pracę, którą wspólnie wykonaliśmy.
Boję się, gdy zostaję sam na sam ze 
swoimi myślami.

ò
ò
ò

ò ò

ò
ò
ò
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Denerwuje mnie, gdy wychowawca za 
każdym razem jak do niego przychodzę, 
nie ma czasu na chwilę rozmowy.
Czuję się przygnębiony, ponieważ szef 
mówił o zwolnieniach w pracy.
Jestem zły, ponieważ mój brat nie 
traktuje mnie poważnie.
Czuję się nieswojo, ponieważ w grupie 
panuje gęsta atmosfera i ludzie traktują 
się nieufnie.
Złości mnie, że zawsze jak chcę coś 
załatwić z przełożonym to mam „pod 
górkę” i moja prośba kończy się odmową.
Jestem sfrustrowany, ponieważ regularne 
sprzątanie i praca przy fabrycznej taśmie, 
nie sprawia mi żadnej przyjemności.
Czuję żal i złość, ponieważ nie mam 
żadnej perspektywy rozwoju.

Sprawdź siebie, czy bierzesz odpowiedzialność za swoje uczucia? Czyli czy korzystasz 
z trzech złotych reguł?
•	 Odróżniaj uczucia od myśli.
•	 Odróżniaj to, co czujesz, od swoich przekonań na temat siebie i innych.
•	 Odróżniaj to, co czujesz od tego jak sobie wyobrażasz reakcje, które wywołujesz 

w innych ludziach i ich zachowanie wobec Ciebie.

Zadanie 10. Aktywne słuchanie – wstęp do empatii

Rozmowa zaczyna się od słuchania. Słuchania nie tylko uszami, ale i „całym sobą”. 
Słyszenia nie tylko słów i treści rzeczowej komunikatu – tematu o którym mówi 
rozmówca – lecz także słyszenia jego potrzeb i uczuć. Nawet wówczas, gdy nie wyraża 
ich wprost. To sztuka, podobnie jak prowadzenie samochodu przez doświadczonego 
kierowcę. Słuchanie – w szczególności aktywne słuchanie – zapewnia naszemu 
rozmówcy i nam to, że będziemy nawzajem rozumieć swoje interesy, potrzeby, 
stosunek do problemu. I nawet jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia czy 
kompromisu, rozstaniemy się z szacunkiem i satysfakcją. Nieefektywna komunikacja 
ma miejsce wówczas, gdy:
•	 Jesteśmy tak przejęci tym, co chcemy powiedzieć, że nie słuchamy, nie zwracamy 

uwagi na to, co mówią inni.
•	 Czekamy tylko na to, żeby wejść mówiącemu w słowo i przedstawić swój punkt 

widzenia.
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•	 Słuchamy wybiórczo – tylko tego, co chcemy usłyszeć.
•	 Przerywamy mówiącemu, kończymy za niego wypowiedź i zniekształcamy ją do 

własnych celów14.

Sprawdź się – czy potrafisz słuchać – otwarcie, świadomie, aktywnie i z empatią. 
Słuchanie otwarte to wysłuchanie kogoś do końca i powstrzymanie się od oceny. 
Słuchanie świadome to zwracanie uwagi, czy treść komunikatu jest spójna z tonem 
głosu, wyrazem twarzy itd. Słuchanie aktywne to dobrowolne i umiejętne stosowanie 
technik „aktywnego słuchania”, czyli parafrazy, precyzowania (dopytywania) oraz 
dawanie informacji zwrotnej. Słuchanie empatyczne to po prostu rzeczywiste bycie 
z rozmówcą, czyli wczucie się w jego stan i sytuację, zostawienie swoich przesądów 
i ocen „na zewnątrz”.

Jedną z technik aktywnego słuchania jest parafrazowanie, czyli powtarzanie 
własnymi słowami tego, co – jak nam się wydaje – powiedziała druga osoba. Celem 
jest sprawdzenie, czy dobrze zrozumieliśmy nie tylko jej słowa, ale również intencję, 
uczucia i potrzeby. Parafraza może rozpoczynać się od zwrotów: „O ile Cię dobrze 
zrozumiałem...”, „A więc twierdzisz, że...”, „A więc sądzisz, że...”, „Chcesz powiedzieć, 
że..”.

Wyobraź siebie swojego rozmówcę i sparafrazuj jego wypowiedzi:

„Życie miałem ciężkie. Najpierw rodzice, a potem dziewczyna. Jak mi się noga 
podwinęła i nie było mnie pół roku, to już nie było do czego wracać. Dzieci 
zostawione same sobie, a jej nie ma”.

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

„Mam kłopoty z mężem. Nie chce się wyprowadzić z domu. Ja cztery lata 
pracowałam w Niemczech i wysyłałam pieniądze. Dowiedziałam się, że jak mnie 
nie było to pił i zaniedbywał córki – naszą i moją. To założyłam sprawę. Teraz na 
złość nie chce mi się usunąć”.

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

„Pani rozumie co to znaczy, napracować się, posadzić, a ktoś przyjdzie i zniszczy 
bez żadnego powodu, dla zabawy. Czy oni muszą właśnie tu grać w piłkę. To tak 
na złość”.

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

„Nie wiem co mam zrobić, obiecałam koleżance pomóc przygotować się do 
klasówki, i tu ktoś kogo naprawdę lubię zaprosił mnie do kina. Bardzo dawno 
nigdzie nie byłam i właśnie trafia się doskonała okazja”.

14 Źródło: http://www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_i_dabrowska_040525.pdf (01.09.2017).
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 „Za każdym razem, kiedy mówię mężowi, żeby przestał palić, wścieka się na 
mnie. Mówi, że powinnam się zająć własnymi sprawami. Martwię się, że on ciągle 
kaszle. Jak sądzisz co powinnam zrobić?”

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

„Jestem bardzo zadowolona. Mimo wielu wcześniejszych komplikacji, wczoraj 
udało mi się skończyć robotę, nad którą pracowałam od wielu miesięcy. Jeśli 
zostanie ona przyjęta, to spodziewam się dużego wynagrodzenia”.

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

„Koleżanka pożyczyła ode mnie zeszyt i oddała bardzo zniszczony. Nie wiem 
co mam zrobić, z jednej strony nie chcę jej robić awantury i skarżyć na nią, ale 
z drugiej strony boję się, co zrobi nauczycielka biologii, gdy zobaczy tak zniszczony 
zeszyt. Niech mi Pani poradzi co mam zrobić?”.

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

*

UWAGA: Podpowiedź do zadania 7 „Jak radzić sobie z emocjami?”
•	 zaakceptuj swoje emocje  - uświadom je sobie i zaakceptuj, dopiero po tym 

będziesz mógł nad nimi pracować,
•	 okazuj uczucia i emocje – nie krzywdź przy tym innych, rób to szczerze, bądź 

przy tym autentyczny.
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ZESZYT 10
PRZEMOC POD KONTROLĄ

Cele:
•	 Zwiększysz świadomość odpowiedzialności za swoje emocje, uczucia, reakcje 

i czyny.
•	 Uporządkujesz wiedzę o agresji i przemocy oraz zrozumiesz różnicę między nimi 

(ich przyczynami, „wyzwalaczami”, skutkami).
•	 Poznasz całkiem prosty sposób radzenia sobie ze złością i emocjami.
•	 Rozwiniesz umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć oraz emocji własnych 

i cudzych.

Pomocne książki: Jeśli chcesz zrozumieć różne punkty widzenia co do agresji 
i przemocy, sięgnij zarówno po J. Gilligana, Przemoc i wstyd, Poznań 1997, jak i J. 
Morawskiego, Trening Zastępowania Agresji (ART) w zakładach karnych. Podręcznik, 
Warszawa 2007 oraz koniecznie do komentarza kodeksu karnego na temat przestępstw 
z użyciem przemocy (art. 64 §2, 75 §1a, 115 §3, 191 §1, 197 §1, 280 §1).

Trochę wiedzy

Złość i gniew

Złość i gniew to emocje, które zazwyczaj pojawiają się w sytuacjach, w których 
napotykasz na przeszkodę w osiągnięciu ważnego dla Ciebie w danym momencie 
celu. Nie masz wpływu na ich pojawienie się, ale możesz, a czasem powinieneś je 
wyhamować lub „zatrzymać”. Złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. 
Nierzadko daje energię do walki i poradzenia sobie z tą sytuacją. Szkodliwe jest jednak 
podsycanie tych emocji i pozwolenie, by pokierowały Twoim zachowaniem. W złości 
zapewne stajesz się bardziej drażliwy, trudno Ci zapanować nad ciałem, czujesz 
energię, którą chcesz rozładować, atakujesz i uciekasz się do agresji. Będąc w złości 
czy „w nerwach”, nie rozwiążesz problemu. Musisz obniżyć gniew i „wypuścić parę”.

Jak to zrobić? Istnieje dość prosty sposób, dzięki któremu możesz ćwiczyć swoje 
emocje i kontrolować je. Jak kulturysta rzeźbi swoje muskuły na atlasie, tak Ty możesz 
rzeźbić swoją złość i gniew za pomocą tzw. kajzerki. Pokazuje ona jak w Tobie działają 
emocje i myśli, i co dzieje się z Twoim ciałem i działaniem (jak wygląda łańcuch 
reakcji i zachowań)1: 

 

1 A. Kokoszka, Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej, Kraków 2009. Także: 
https://centrum-poznawcze.pl/czym-jest-cbt/mechanizm-dzialania-cbt/ (01.09.2017).
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Sytuacja → Emocje → Myśli → Reakcje fizjologiczne (Twojego ciała) → Zachowanie 
(reakcja).

„Kajzerka” pokazuje, że zmiana Twojego poznania i myślenia o sytuacji umożliwia 
zmianę odczuwania emocji, a w konsekwencji ich kontrolę i zmianę zachowania. 
„Kajzerka” służy trenowaniu odpowiedzialnej i dojrzałej reakcji na konkretne sytuacje 
trudne, z wykorzystaniem sześciu kroków2:
1. identyfikujesz swoje emocje,
2. identyfikujesz tzw. wyzwalacze, czyli zewnętrzne sytuacje i swoje wewnętrzne 

interpretacje, opinie i sądy powodujące gniew (np. czyjeś obojętne zachowanie 
możesz subiektywnie interpretować jako wrogie),

3. odczytujesz sygnały płynące z ciała, pozwalające odróżnić złość i gniew od innych 
emocji,

4. używasz tzw. monitów, czyli w myślach dajesz sobie instrukcje „daj spokój”, „nie 
warto się denerwować”, „wyluzuj”, „wypuść powietrze”, itp.; takie myśli skutecznie 
wyhamowują emocje, pozwolą Ci przywrócić równowagę między emocjami 
a rozsądkiem, 

5. używasz tzw. reduktorów, czyli sposobów służących obniżeniu napięcia 
emocjonalnego i odczuwanej złości (np. liczenie, głębokie oddychanie, słuchanie 
relaksacyjnej muzyki, wyobrażenie sobie spokojnego i przyjemnego miejsca lub 
konsekwencji impulsywnej reakcji),

6. oceniasz własne postępowanie i w myślach udzielasz sobie pochwały, czyli 
nagradzasz się, jeśli „nie wybuchłeś” i dobrze poradziłeś sobie w trudnej sytuacji; 
dobra samoocena utwierdza Cię w spokojniejszej, wyhamowanej reakcji. 

2 J. Morawski, Trening Zastępowania Agresji (ART) w zakładach karnych. Podręcznik, Warszawa 
2007, s. 41-43. E. J. Morawska, Radzenie sobie z emocjami, Warszawa 2009, s. 16. Źródło: http://
www.zmiananalepsze.com.pl/zeszyt_3.pdf (01.09.2017).
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Przykład:

Po raz piąty napisałeś prośbę do wychowawcy o to samo i nie otrzymałeś odpowiedzi 
– w efekcie nie załatwiłeś ważnej dla Ciebie sprawy. 
1. Co czujesz? Czy jesteś rozzłoszczony i sfrustrowany, czy rozgoryczony ,czy 

smutny? 
2. Co myślisz? Co jest wyzwalaczem Twojej złości? Jak interpretujesz tę sytuację 

i zachowanie wychowawcy? Jakie Twoje przekonanie za tym stoi? Że oni zawsze 
robią pod górkę? Że nic im się nie chce? Że robią to po złości?

3. Jak reaguje Twoje ciało? Czy jest spięte i „naładowane” energią? Czy czujesz, 
że robisz się czerwony z gniewu i jest Ci gorąco? Czy szybciej oddychasz? Jak 
w takim stanie zareagujesz? Jak wyrazisz swoją emocję?

4. Czy uspokoisz się myślą o szóstej prośbie, czy tym, że w danym czasie wychowawcy 
się zmieniali i właściwie możliwe jest, że to jest powodem niezałatwienia sprawy, 
a nie złośliwość kadry? Czy może uspokoi Cię myśl, że trzaśnięcie drzwiami 
niczego nie załatwi, wręcz pogorszy sprawę? Jaką dasz sobie instrukcję, aby 
wrzucić na „luz”? 

5. Jak uspokajasz swoje ciało? Zaciskasz i rozluźniasz pięści? Przywołujesz wizję 
końca świata albo recytujesz ulubiony wiersz w pamięci, który mówiła Ci matka?

6. Czy udało Ci się odzyskać kontrolę nad gniewem? Czy uzyskałeś kolejne punkty 
w grze o tron spokoju? 

Możesz się wściekać i tupać nogą albo stanowczo pokręcić głową, albo po prostu 
przyjąć sytuację na spokojnie. Krótko mówiąc: od Ciebie zależy, jaką dasz odpowiedź.

 

Agresja

Agresja to działanie lub zachowanie podejmowane z zamiarem wyrządzenia bólu 
i dolegliwości. Człowiek zadaje innemu ból, gdyż ból odstrasza lub obezwładnia 
„przeciwnika”, a tym samym pozwala się chronić. Celem takiego działania nie jest 
wyrządzenie krzywdy czy zadanie cierpienia, lecz ochrona siebie przed realnym albo 
subiektywnie odczuwanym zagrożeniem. Agresja jest więc Twoją reakcją obronną na 
cudzą agresję realną albo wymyśloną, na naruszanie Twoich osobistych granic lub 
ważnych dla Ciebie wartości. 

Co do zasady jest celową, planową i metodycznie realizowaną strategią, lecz również 
bywa działaniem niezamierzonym, podejmowanym pod wpływem impulsu. 

Jej źródłem może (ale nie musi) być złość lub strach, a także negatywne nastawienie 
do kogoś (zawiść, niechęć, pogarda, nienawiść). Dlatego wyróżnia się agresję 
instrumentalną, która nie jest związana ze stanem emocjonalnym lub nastawieniem 
do danej osoby, lecz stanowi narzędzie do osiągnięcia innych celów (np. niszczenie 
konkurencji, pocięcie się w celu wymuszenia decyzji administracji więziennej, napad 
rabunkowy dla materialnej korzyści, itp.).
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Jak przekonałeś się z lektury fragmentu o złości i gniewie, między tymi emocjami 
a Twoją reakcją i zachowaniem jest jeszcze całkiem spora przestrzeń. Może to być to 
Twoja przestrzeń wyboru albo zniewolenia emocjami.  

Zachowanie agresywne jest jednym z czterech sposobów wyrażania gniewu czy 
w ogóle emocji. Każdy z nich wynika z konkretnego podejścia jakie masz do siebie 
i drugiego człowieka – odzwierciedla więc Twoje rzeczywiste wartości:

Sposób 
zachowania

Podejście Zachowanie Skutek

Agresywny ja jestem 
OK – 
inni nie 
są OK

bicie, dewastowanie 
mienia, obrażanie, 
wulgaryzmy, agresja 
słowna, zawłaszczenie 
czyjejś rzeczy bez 
zgody „właściciela

Swoim działaniem chcesz 
ukarać kogoś za to, co 
czujesz. W konsekwencji 
wchodzisz z kimś w konflikt.

Bierny (uległy) ja nie 
jestem 
OK – 
inni są 
OK

unikanie ludzi, 
zamykanie się w sobie, 
tłumienie emocji, 
niepodejmowanie 
żadnych 
konstruktywnych 
działań

Kumulujesz 
w sobie negatywne emocje, 
gromadzisz uprzedzenia, 
tracisz wiarę w sens 
rozwiązania problemów, 
za te straty i samopoczucie 
obwiniasz siebie albo 
drugiego człowieka. 
W następstwie doprowadzasz 
się do nerwicy, bólów mięśni 
i głowy.

Manipulacyjny ja nie 
jestem 
OK – 
inni też 
nie są OK

kłamanie, 
wprowadzanie 
w błąd przez 
mówienie nieprawdy 
albo ukrywanie 
rzeczywistych potrzeb 
i intencji, działanie 
ze złą intencją wobec 
drugiego człowieka, 
obwinianie go za 
to, że postępuje się 
równie niegodnie jak 
on

Manipulując, sam wpędzasz 
siebie w tzw. kozi róg, 
wchodzisz w labirynt, 
z którego trudno Ci będzie 
wyjść. Skutkiem manipulacji 
jest utrata zaufania w oczach 
innych i wiarygodności.
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Odważny ja jestem 
OK – 
inni też 
są OK

rozmowa o uczuciach 
i potrzebach, wysiłek 
fizyczny, a także 
tupanie nogami 
(na osobności), 
postrzeganie drugiego 
człowieka jako 
sprzymierzeńca, 
a nie jako wroga lub 
przeszkody

Dzięki rozmowie, nazwaniu 
swoich uczuć i wyrażeniu 
potrzeb, zbliżasz się do 
rozwiązania problemu, 
który stał się powodem 
złości. Jednocześnie swoją 
postawą okazujesz szacunek 
drugiemu człowiekowi. 
Nastawienie się na to, że 
„mamy problem” („my”, a nie 
„ty” czy „ja”) pozwala Ci na 
konstruktywne wyrażenie 
gniewu i współpracę.

Nauka i życie dowiodły, że agresywne zachowanie można zastąpić. Najbardziej 
korzystny jest odważny model postępowania, gdy „po męsku” konfrontujesz się 
z problemem, traktujesz siebie i innych na równi, po partnersku, stosujesz język potrzeb 
i zasad, ujawniasz swoje potrzeby i wyjaśniasz z czego wynika Twoje oczekiwanie. 
Możesz się go nauczyć – do tego służy „kajzerka” i zmiana myślenia o sobie i drugim 
człowieku. To praca na lata. Czy masz tyle czasu?

Przemoc

Przemoc to celowe użycie siły fizycznej lub władzy sformułowane jako groźba lub 
rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub 
społeczności, z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania 
obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku 
elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia3.

Prościej mówiąc:

Przemoc jest instrumentalnym, świadomym wykorzystaniem zachowania 
agresywnego przy wykorzystaniu swojej przewagi w celu narzucenia komuś swojej 
woli, wymuszenia czegoś na kimś lub narzucenia komuś bezprawnej władzy. 

O uznaniu działania za przemoc decyduje:
•	 negatywny (niszczący, nieakceptowany społecznie, nieuzasadniony 

okolicznościami) cel działania oraz negatywna intencja działania, 
•	 użycie siły lub władzy lub groźby takiego użycia, 
3 Definicja Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. World report on violence and health, 
World Health Organization Geneva 2002, Chapter 1 - VIOLENCE - A GLOBAL HEALTH 
PROBLEM, p. 5, pol. sens tytułu: WHO - Sprawozdanie na temat przemocy i zdrowia na 
świecie, Rozdział 1 - Przemoc - globalny problem zdrowotny, str. 5 (str. 30 w pdf). Źródło: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf?ua=1 
(01.09.2017).
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•	 wyraźna przewaga jednej osoby nad drugą,
•	 krzywdzące i szkodliwe skutki działania – osoba, wobec której stosowana jest 

przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

„Na przemoc należy spojrzeć z kilku perspektyw: prawnej, moralnej, psychologicznej 
i społeczno-politycznej. Z punktu widzenia prawa przemoc w stosunku do członka 
rodziny jest przestępstwem określonym w art. 207 k.k. i jest przestępstwem ściganym 
z urzędu, zagrożonym karą do 12 lat pozbawienia wolności. Perspektywa moralna 
pokazuje nam, że przemoc jest krzywdzeniem słabszego i jest ona złem moralnym. 
Sprawca takich czynów powinien być potępiany przez ogół społeczeństwa i podlegać 
sankcjom własnego sumienia. Ocena taka powinna powstrzymywać sprawców 
przemocy domowej i motywować świadków do pomagania ofiarom (najczęściej 
kobietom i dzieciom). Psychologiczne patrzenie na przemoc domową zwraca uwagę 
na bezradność i cierpienie ofiar, wzajemne relacje, burzenie jakiegoś porządku, 
poczucie krzywdy. Psychologiczne zrozumienie przemocy jest bardzo ważne podczas 
pomagania ofiarom w wyzwalaniu się z tej przemocy i naprawianiu wyrządzonych 
szkód. z perspektywy społeczno-politycznej widać czynniki zawarte w różnych 
obyczajach i postawach ludzkich, które mogą przyczyniać się do przemocy lub po 
prostu ją usprawiedliwiać”4.

Jaka jest różnica między przemocą a agresją? Przemoc jest pojęciem węższym, gdyż 
są to wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność człowieka lub 
przyczyniające się do jego fizycznej lub psychicznej szkody. Po drugie, co może Cię 
zdziwić, przemoc w zależności od jej stopnia jest tolerowana przez społeczeństwo. 
Zachowania agresywne nie są.

Zadania

Zadanie 1. Wypisz swoją złość

Rozmawianie z innymi ludźmi na temat takich uczuć jak uraza i bezsilność, wściekłość 
czy złość jest trudne, szczególnie wtedy, kiedy sam nie jesteś pewny swoich uczuć i nie 
potrafisz ich zaakceptować. O wiele łatwiej jest zapisać to, co Cię porusza. Już samo 
pochwycenie w słowa własnych emocji może mieć kojący i jednocześnie wyzwalający 
efekt.

Zapisz na kartce wszystkie sytuacje z ostatniego tygodnia, które wzbudziły w Tobie 
negatywne emocje (typu: złość, wściekłość, gniew, irytację, wzburzenie) i które 
spowodowały, że mniej lub bardziej „wybuchnąłeś”, okazałeś irytację czy podniosłeś na 
kogoś głos. Opisz dokładnie te sytuacje, osobę bądź osoby, które w nich uczestniczyły. 
Przyjrzyj się sobie w tych sytuacjach. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, co 
było wyzwalaczem Twojej negatywnej emocji, w tym Twojej złości. Czy przyczyna 
była zewnętrzna (konkretna sytuacja, niepowodzenie lub zachowanie się konkretnej 
4 Źródło: http://www.pcpr.suwalski.pl/wyjscie-z-cienia-poradnik-dla-osob-doswiadczajacych-
przemocy.pdf (01.09.2017).
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osoby), czy może wewnętrzna (Twoje przekonania na jakiś temat, Twój sposób 
postrzegania danej sytuacji czy osoby, Twój wewnętrzny impuls). 

Sytuacja Jej 
uczestnicy

Twoje 
emocje/ 
uczucia

Przyczyny 
emocji/
uczuć

Twoja 
reakcja/
zachowanie

Twoja 
alternatywna 
reakcja/
zachowanie

Po przeanalizowaniu konkretnych sytuacji, przyczyn pojawienia się w Tobie 
negatywnych emocji i Twojej reakcji, spróbuj dopisać do każdej z tych sytuacji 
alternatywną reakcję, która byłaby konstruktywnym wyrażeniem tego, jak się wtedy 
czułeś i dlaczego. Czy to wydaje Ci się możliwe? Czy fakt, że „pochyliłeś się” nad 
tą sytuacją i ją przeanalizowałeś sprawia, że po upływie czasu widzisz ją w innym 
świetle? Czy mogłeś wtedy zachować się lub zareagować spokojniej, bez szkód dla 
siebie i drugiego człowieka? 

Być może dostrzegasz jakiś wspólny mianownik tych zachowań i jego uświadomienie 
sobie pozwoli Ci przy następnej tego typu sytuacji, zareagować w mniej impulsywny 
czy emocjonalny sposób.

Zadanie 2. Niech złość nie czyni Cię ślepym 

Co zrobić ze swoją złością? Najpierw zrozum, o czym Cię ona informuje i obniż jej 
poziom. Potem zastanów się, jak działać. Czy złość jest zawsze uzasadniona? Nie 
zawsze. Czasem jest uzasadniona, czasem nie. To zależy od tego, czy to, co wydaje się 
przeszkodą, rzeczywiście nią jest. Wiele zależy od tego, co się myśli. Załóżmy sytuację, 
w której przypuszczasz, iż ktoś umyślnie nie oddaje ci książki. Wtedy Twoją reakcją 
jest złość. A gdybyś pomyślał w ten sposób, iż ktoś nie oddaje Ci książki, bo z jakiegoś 
powodu nie może? Kiedy pomyślisz w ten sposób, jest spora szansa, że Twoja złość 
minie, a przynajmniej straci na swojej sile. Wówczas będziesz w lepszym stanie, by 
podjąć racjonalne działania.

Chodzi o to, abyś spróbował spojrzeć na denerwującą sytuację z bezpiecznej dla siebie 
perspektywy – dystansując się do swoich emocji. Nie zawsze przecież jest tak, że ludzie 
sprawiają Ci zawód czy przykrość, zapominają o pewnych rzeczach czy danych Ci 
obietnicach w sposób celowy i zamierzony, nie zawsze ktoś chce Ci zrobić na złość czy 
celowo wyprowadzić Cię z równowagi. Bywa, że to właśnie Twoje emocje odbierają 
Ci rozsądek i alternatywne wytłumaczenie. Nierzadko Twoje własne przekonania, 
uprzedzenia, Twój stosunek do danej osoby czy sytuacji każą Ci myśleć o złej woli 
i winie drugiego człowieka. 

Wypisz trzy sytuacje, w których odczuwałeś złość lub gniew, która była „spowodowana” 
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zachowaniem drugiego człowieka (jak w przykładzie powyżej). Jednocześnie przy 
każdej z tych sytuacji wyobraź sobie i napisz pewnego rodzaju wytłumaczenie, 
dlaczego ów człowiek mógł tak postąpić. To ma Cię uspokoić i ochronić oraz poszerzyć 
horyzont myślenia – dopuść inne wersje zdarzenia. 

Zadanie 3. Trenuj sam siebie jak najlepszego zawodnika

Piekło i niebo5

Pewnego dnia u Hakuina, mistrza zen, zjawił się nieznajomy samuraj i zadał mu 
pytanie:- Czy piekło i niebo istnieją rzeczywiście? A jeżeli istnieją, gdzie znajdują 
się ich bramy? Hakuin przyjrzał się bacznie samurajowi, a potem zapytał: - A kim 
ty jesteś, by stawiać podobne pytania? - Jestem samurajem, najlepszym spośród 
samurajów... - Ty miałbyś być samurajem? - powiedział mistrz pogardliwym 
tonem. - Przypominasz raczej żebraka. Samuraj, czerwony z gniewu, wyciągnął 
z pochwy swój miecz... - Ejże, masz nawet miecz? Ale jesteś pewnie za mało 
zręczny, żeby ściąć mi głowę...

Wyprowadzony z równowagi wojownik wzniósł miecz, aby ciąć nim mistrza. 
I właśnie wtedy Hakuin wyszeptał: - Tutaj otwierają się bramy piekła. Samuraj, 
zaskoczony spokojną pewnością mnicha, schował miecz do pochwy i skłonił się. 
- Tutaj otwierają się bramy raju - powiedział mu wtedy mistrz.

Zapanowanie nad sobą jest podstawą mądrości. Wszystkie skrajne emocje 
i zachowania, a gniew do nich należy, prawdziwy samuraj odrzuca (opowieść 
Hakuina, mistrza zen z XVIII w.).

Czy jest możliwe życie bez takich zachowań  i emocji? Czy nie istnieje słuszny gniew 
i piękne szaleństwo? Czy Twój rozum może wszystko kontrolować?

Na szczęście pracujesz nad swoimi złością i gniewem, a nie nad „wszystkim”. Po 
części znalazłeś już odpowiedź na te pytania, gdy wykonałeś powyższe zadania. Teraz 
spróbuj nowego zadania. 

Z przeanalizowanych przez siebie sytuacji wybierz jedną, w której czułeś największy 
gniew albo przywołaj taką w pamięci, cofając się w czasie także do życia przed 
pozbawieniem wolności, jeśli chcesz. Chodzi o sytuację, w której Cię poniosło, jak 
samuraja z opowieści, tak, że byłeś gotów „odrąbać komuś głowę” i to zrobiłeś, bo 
Twój „przeciwnik” nie był mistrzem zen. Przypomnij sobie taką sytuację lub zdarzenie. 
Zapewne gniew i jego wybuch spowodował szkodliwe skutki nie tylko dla Twojego 
„przeciwnika”, ale również Ciebie. „Obcięcie komuś głowy” (czyli zastosowanie 
przemocy np. uderzenie, pobicie, szarpanie, użycie siły i przewagi wobec drugiego 
człowieka, np. Twojego konkurenta albo policjanta, albo strażnika więziennego, albo 
kogoś, kto stanął Ci na drodze osiągnięcia upragnionego celu, zaspokojenia potrzeby), 
spowodowało przykre konsekwencje wobec Ciebie.
5 M. Piquemal, Bajki filozoficzne, Warszawa 2004, s. 21.
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Spróbuj rozebrać sytuację i swój udział na czynniki pierwsze, odpowiadając na każde 
z pytań:

O jaką sytuację, zdarzenie chodzi? – Kto był Twoim „przeciwnikiem”? – Jakie było 
jego faktyczne zachowanie? – Co Cię najbardziej zdenerwowało lub rozgniewało? 
– Jak się wówczas czułeś – jakie były emocje i pierwsze myśli o „przeciwniku” 
i o samym sobie? – Co zrobiłeś? – Jakie były konsekwencje dla „przeciwnika”? 
– Jakie były konsekwencje dla Ciebie? – Czy swoje zachowanie oceniasz jako 
skuteczne? Nawet jeśli, to czy konsekwencje, które Cię spotkały nie przyniosły 
straty i w sumie Twoje zachowanie było nieopłacalne? – Czy widzisz alternatywę 
dla swojego zachowania wobec „przeciwnika”? – Dlaczego nie, czyli jak myślisz, 
co dzisiaj pozwala Ci dalej widzieć tylko ten jeden sposób zachowania? – Dlaczego 
tak, czyli co dzisiaj pozwala Ci zobaczyć alternatywne zachowanie, mimo 
powodów do gniewu? – Jeśli widzisz alternatywne zachowanie w tej sytuacji, to 
jakie? Co mogłeś wówczas zrobić, jak zareagować? 

Zadanie 4. Przestań się bronić

Pracujesz dalej z tą samą sytuacją/zdarzeniem. Wyobraź sobie, że Gniew był Twoim 
wspólnikiem. Generalnie działacie zespołowo, czyli wspólnie i w porozumieniu, 
gdyż kontrolujecie się nawzajem i dzielicie się rolami. Jednak w analizowanej przez 
Ciebie sytuacji wszystko zawiodło, a przede wszystkim zawiódł Twój wspólnik Gniew. 
Obydwaj stanęliście przed sądem.

Adwokat bronił Cię w następujący sposób: 

„To Gniew spowodował, że mojego klienta spotkały takie, a nie inne konsekwencje, 
między innymi, że stoi przed sądem. To Gniew spowodował, że „przeciwnik” 
klienta poniósł szkodę. To Gniew przekroczył umówione granice. Mój klient nie 
chciał, aby Gniew zrobił z nim co zrobił i doprowadził do szkodliwych skutków. 
Klient nie chciał, aby Gniew zareagował w taki sposób, aby przekroczył ustalone 
wcześniej granice. Nie uzgadniał tego z moim klientem. Mój klient nie działał 
z nim wspólnie i w porozumieniu w tym krytycznym momencie. To Gniew jest 
winny, a nie mój klient”. 

Teraz masz okazję powiedzieć prawdę, tak jak ją rozumiesz, o swoim wspólniku 
Gniewie albo – jeśli znajdujesz jakąś trudność w mówieniu jako „Ty” – możesz wcielić 
się w rolę prokuratora, który oskarża Gniew i Ciebie o opisaną przez Ciebie sytuację/
zdarzenie, i domaga się dla Was tożsamej kary. Pamiętaj, że Twoim cenzorem jest sąd 
– poszukiwacz obiektywnej prawdy – a nie Ty sam czy adwokat. Przestań się bronić 
i przedstaw sądowi swoją prawdę o Tobie i wspólniku Gniewie.
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ZESZYT 11
ZBRODNIA – WINA – KARA

Tak minęło półtora roku życia człowieka rozbrojonego. Głupiego życia. Lecz nie każdy 
otrzymał od losu czy od społeczeństwa patent na „mądre” życie... dla siebie. Niektórzy 

zostali pominięci: siedzą w więzieniach, włóczą się głodni i bezdomni ulicami, śpią 
w piwnicach, kradną... Czy warto zakłócać wam syty i ciepły żywot opowieścią o nich 

– ludziach rozbrojonych? 

Sergiusz Piasecki

Cele:
•	 Zrozumiesz prawne i moralne pojęcie zbrodni, winy i kary.
•	 Rozwiniesz umiejętność oceny przestępstwa i jego okoliczności oraz winy jego 

sprawcy.
•	 Wzmocnisz umiejętność racjonalnego i krytycznego myślenia.

Pomocne książki: To komentarze do wybranych artykułów kodeksu karnego 
i kodeksu postępowania karnego albo podręczniki dla studiujących prawo, czyli 
Prawo karne, Lecha Gardockiego albo Andrzeja Marka, albo Kodeks postępowania 
karnego Tomasza Grzegorczyka.

Trochę wiedzy

Koncentrujesz się na odpowiedzialności karnej. Jednak nieodłącznie wiąże się ona 
z odpowiedzialnością osobistą, moralną i społeczną. Odpowiedzialność karna to rodzaj 
odpowiedzialności ultima ratio (ostatecznego środka), a więc odpowiedzialności 
ograniczonej do sprawców przestępstw i przypadków, w odniesieniu do których inne 
rodzaje odpowiedzialności byłyby nieadekwatne.

Zbrodnia

Zbrodnia narusza dobra i wartości, które, podobnie jak inni ludzie, najbardziej cenisz. 
Jak myślisz, które są to dobra i wartości? Kto jest uprawniony i zobowiązany, aby 
je chronić? I w jaki sposób to robi? Postawimy Ci te pytania w części zadaniowej. 
Najważniejsze wartości są stałym punktem odniesienia i oceny Twoich czynów. Jeśli 
sięgasz po nie bezprawnie, musisz liczyć się z surową reakcją. 

„Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3 albo karą surowszą” (art. 7 §2 k.k.). Zbrodnia – obok występku – jest 
przestępstwem, czyli czynem (działaniem lub zaniechaniem) człowieka, zabronionym 
przez ustawę pod groźbą kary, zawinionym umyślnie oraz o najwyższym stopniu 
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społecznej szkodliwości”1.

Wagę i szkodliwość przestępstw odzwierciedla struktura kodeksu karnego – kolejność 
rozdziałów oraz wysokie zagrożenie karą, w tym karą sięgającą po jedno z największych 
dóbr jakim jest wolność osobista sprawcy czynu. 

Prawo karne pełni funkcję stróża tych wartości. Dzięki niemu państwo reguluje 
i chroni, to, co ludzie uznali za najważniejsze i czego sami nie są w stanie ochronić. 
Pomaga im w tym państwo poprzez stanowienie praw, zorganizowanie policji, 
zapewnienie niezależnych sądów i budowę więzień. Ingerencja państwa jest 
konsekwencją stosowania przemocy przez niektórych jego obywateli. 

Wina

Wina zachodzi wtedy, gdy sprawcy przestępstwa można postawić zarzut zachowania 
niezgodnego z prawem, gdy w sytuacji, gdy miał możliwość dania posłuchu normie 
prawnej, posłuchu takiego nie dał. Aby móc postawić zarzut zachowania niezgodnego 
z normą muszą zostać spełnione następujące warunki, przestępca2:
•	 świadomie narusza określoną normę prawną, a więc stopień jego rozwoju 

intelektualnego, moralnego, społecznego, emocjonalnego oraz stan psychofizyczny 
w czasie popełnienia czynu nie ogranicza jego świadomości, 

•	 ukończył 17 lat w czasie czynu (art. 10 k.k.),
•	 jest poczytalny, czyli rozpoznaje lub ma możliwość rozpoznawania znaczenia 

czynu i kontrolowania swojego zachowania (art. 31 k.k.), 
•	 znajduje się w normalnej sytuacji motywacyjnej, 
•	 w racjonalny sposób można od sprawcy wymagać zachowania zgodnego z prawem 

w konkretnej sytuacji (czy sprawca może sprostać normie, czy zachował się zatem 
tak jak należało?)3.

„Wina nie polega na tym, że sprawca chce tego, czego nie powinien był chcieć, lecz że 
nie powinien chcieć tego, co jest przedmiotem jego woli”4.

1 L. Gardocki, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, w: Annales 
Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin, Vol. LX, 2 Sectio G 2013, s. 30. Źródło: 
https://journals.umcs.pl/g/article/download/1197/969 (01.09.2017).
2 Przy ustalaniu stopnia winy należy uwzględnić nie tylko przesłanki zarzucalności (zdolność 
do zawinienia, możność rozpoznania bezprawności czynu, normalna sytuacja motywacyjna), 
lecz również treść stosunku sprawcy do popełnienia czynu zabronionego (forma zamiaru, 
motywy, którymi kierował się sprawca), a także sposób działania, świadomość co do naruszenia 
obowiązku ostrożności lub też stopnia niedbalstwa związanego z takim naruszeniem. Wszystko 
to bowiem są okoliczności, bez uwzględnienia których nie można ocenić winy sprawcy (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2015 r., sygn. akt II AKa 339/15).
3 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 53; G. Rejman, w: E. Bieńkowska, B. Kunicka-
Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, (red.) G. 
Rejman, Warszawa 1999, s. 169.
4 G. Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980, s. 139.
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Kara

Kara stanowi reakcję na popełnione przestępstwo. To dość naturalna konsekwencja, 
a więc bez potrzeby dodatkowych uzasadnień. Kara – nawet ta najbardziej dolegliwa 
czy długotrwała – to odpowiedź na wyrządzone zło. „Istota karania sprowadza się 
do zadawania sprawcy przestępstwa celowej dolegliwości. Wymiar kary dokonywany 
jest w oparciu o kodeksowe wskazówki, które określane są mianem zasad i dyrektyw 
sądowego wymiaru kary”5. To one definiują i wyrażają cele kary.

Do dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 §1 k.k.) należą:
•	 dyrektywa współmierności kary do stopnia winy6,
•	 dyrektywa współmierności kary do społecznej szkodliwości czynu,
•	 dyrektywa prewencji indywidualnej,
•	 dyrektywa prewencji ogólnej (pozytywnej) w postaci kształtowania świadomości 

prawnej społeczeństwa, w szczególności „kształtowanie właściwych postaw 
wobec chronionych normami prawa karnego wartości”7.

Inaczej mówiąc, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach 
przewidzianych przez ustawę, bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, 
uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele 
zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Musi się 
przy tym kierować zasadą indywidualizacji kary i humanitaryzmu. 

W związku z wartościami, które prawo karne chroni i powyższymi dyrektywami, kara 
ma do spełnienia trzy cele:
1. sprawiedliwościowy (zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości)8,
2. prewencyjny (zapobieganie przestępczości wyrażające się prewencją ogólną 

i indywidualną)9,
3. kompensacyjny (naprawienie szkody powstałej na skutek przestępstwa lub 

zadośćuczynienie w innej postaci).

5 M. Szczepaniec, Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary, w: 
Prokuratura i Prawo, nr 3/2014, s. 32.
6 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, 
Tom II, Gdańsk 2001, s. 94: „O stopniu winy będą decydować m.in. właściwości sprawcy (np. 
wiek), okoliczności rzutujące na proces motywacyjny w konkretnym przypadku (np. strach czy 
wzburzenie), jak również rodzaj i liczba naruszonych reguł ostrożności czy postać zamiaru”. 
7 A. Zoll, Wymiar kary w aspekcie praw jednostki karanej, w: Palestra 1986, nr 5–6, s. 43.
8 M. Szczepaniec, op. cit, s. 39: Chodzi o „okazanie społecznej dezaprobaty wobec czynu i wska-
zanie w ten sposób społeczeństwu granic akceptowanego zachowania”.
9 Wymierzona kara ma oddziaływać na skazanego, mając na względzie cele zapobiegawcze 
i wychowawcze. Podstawowym kryterium orzeczenia kary jest osobowość skazanego. 
M. Szczepaniec, op. cit, s. 39: „Cel zapobiegawczy zostaje osiągnięty, jeśli ukarany sprawca 
w przyszłości nie popełni już przestępstwa, natomiast cel wychowawczy odnosi się do zmiany 
osobowości sprawcy, jego postawy, w szczególności do wykształcenia u niego poszanowania 
dla norm prawnych”.
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Wybór optymalnej kary oznacza karę, która będzie:
•	 stanowić adekwatną i wystarczającą dolegliwość zadawaną sprawcy z powodu 

naruszenia przez niego konkretnej normy prawnej, 
•	 w stanie spełnić cele, jakie w związku z jej wymierzeniem chcemy osiągnąć. 

Podsumowując: 
•	 kara choćby najsurowsza nie jest odwetem czy zemstą ani czystą odpłatą, gdyż 

służy celom związanym z wartościami, społeczeństwu i ofierze (ofiarom) zbrodni,
•	 kara ma dać coś pozytywnego społeczeństwu/ofierze/sprawcy,
•	 największym wyzwaniem jest czas – długość kary to czas dany i potrzebny 

sprawcy i innym, kręcącym się wokół niego i dla niego, aby zrozumieć co było 
i jest „nie tak”, aby poukładać sobie życie; to „szansa”; czas pozwala zobaczyć treść 
kary – poprawczą i naprawczą (więzienie normalizuje, porządkuje, dyscyplinuje, 
uczy nawyków i przydatnych społecznie umiejętności, sprawca nie jest 
zwolniony z nauki tych społecznych umiejętności, ani z akceptacji normalnego 
życia obfitującego w porażki i prawie niewidoczne sukcesy). Czas jest jednym 
z członków jury – co skazanemu udało się zrobić i osiągnąć,

•	 tak pojmowana długoterminowa kara – jak czas dany na … konkretną pracę nad 
sobą, konkretne zadania, konkretne osiągnięcia – wyklucza odwet.

Czy teraz byłbyś w stanie przypisać długoletniej karze więzienia funkcje i efekty 
odnoszące się do wartości społeczeństwa, ofiary i samego sprawcy?

Zadania

Zadanie 1. Powrót do początku

Na początku były, są i będą wartości. Przemyśl i odpowiedz na poniższe pytania. 
Zbrodnia narusza dobra i wartości, które, podobnie jak inni ludzie, najbardziej cenisz. 
•	 Jak myślisz, które są to dobra i wartości? 
•	 Kto jest uprawniony i zobowiązany, aby je chronić? 
•	 W jaki sposób to robi? 
•	 Czy znalazłbyś lepsze rozwiązanie?

Zadanie 2. Zbrodnia, wina i kara to konkret 

Przeczytaj kazus i spróbuj ocenić popełnioną zbrodnię według schematu pod tekstem. 

Ofiara z dynamitem

Janina, z zawodu laborantka, wyszła za mąż za Zbigniewa R., wojskowego. Była 
nim „zauroczona”, imponował jej kulturą, inteligencją, obdarzał ją miłością, 
wsparciem. Ich narzeczeństwo było bardzo udanym czasem. Problemy 
w małżeństwie pojawiły się po sześciu latach od ślubu, przed urodzeniem 
drugiego dziecka: mąż przestał okazywać żonie uczucia, nie zajmował się 
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dziećmi, wzbudzał strach, zaczął kontrolować wydatki rodzinne i wydzielał 
„kasę” na potrzeby rodziny. Z upływem czasu zaczął wszczynać awantury i był 
agresywny wobec Janiny. Zmusił ją do usunięcia ciąży trzeciego dziecka, gdyż 
w rodzinie „nie przelewało się” i – jego zdaniem – nie stać ich było na kolejne 
dziecko. Tylko on pracował zawodowo i był źródłem utrzymania 4-osobowej 
rodziny.

Janina próbowała rozmawiać o separacji, a następnie rozwodzie, gdyż nie 
akceptowała swoistej oschłości i „tyranii” męża. Jednak Zbigniew ze względu 
na dobrą opinię, którą miał w społeczności, nie chciał dać jej rozwodu. Za 
to coraz bardziej izolował ją od tej społeczności, zabraniał jej spotkań lub 
kontrolował jej wyjścia z domu.

Mimo to po pewnym czasie Janina zaczęła utrzymywać intymne kontakty 
z innymi mężczyznami: najpierw z innym celnikiem z komisariatu męża, 
a potem z Tomaszem – kolegą z dawnej swojej pracy. To właśnie z nim – ze 
wzajemnością – wiązała plany na przyszłość. Tomasz stał się dla niej wsparciem 
i towarzyszem życia – tego dobrego i złego. Po dwóch latach zażyłej znajomości 
Tomasz zasugerował Janinie rozwiązanie „problemu oschłego i agresywnego 
męża” – jak to określił – oraz ich wspólnej przyszłości. Zasugerował kochance 
otrucie albo zastrzelenie męża. W końcu zdobył materiały wybuchowe za 
cenę 20.000 zł, za które mieli zapłacić za pieniądze uzyskane z ubezpieczenia 
przysługujące w przypadku śmierci wojskowego. 

Janina poinformowała Tomasza o czasie i miejscu służby męża w dniu 
planowanego zabójstwa. Wspomniała także, że owego dnia będzie on z drugim 
żołnierzem, na co Marek odpowiedział: „jeden czy dwóch, to bez różnicy”.

Wspólnie zainstalowali ładunek wybuchowy pod podwoziem służbowego 
wozu Zbigniewa. Następnie Marek obserwował przez lornetkę przejazd 
samochodu i zdetonował ładunek.

W wyniku rozległych uszkodzeń ciała Zbigniew, mąż Janiny, przez trzy dni 
umierał w szpitalu. Dziwnym zbiegiem okoliczności drugi funkcjonariusz nie 
doznał żadnych obrażeń. Sprawcy zamachu – Janina i Tomasz – szybko zostali 
wykryci i postawieni przed sądem. 

1. Zakwalifikuj czyn sprawców (czy było to zabójstwo, pobicie, rozbój, uszkodzenie 
ciała, itd.).

2. Określ i uzasadnij postać ich zamiaru (czy był to zamiar umyślny, nieumyślny, 
premedytowany nagły).

3. Określ stopień winy każdego ze sprawców.
4. Napisz na czym polega szkodliwość społeczna popełnionej przez nich zbrodni.
5. Określ i uzasadnij wymiar kary, wymieniając okoliczności łagodzące i obciążające 

(jeśli są takowe). 
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Zadanie 3. Geneza Twojej zbrodni 

Jeśli nie jesteś gotów, aby przeczytać swój wyrok, odłóż ten zeszyt. Przemyśl, dlaczego 
masz trudność z przeczytaniem prawdy sądowej, spisanej przez przynajmniej ośmiu 
sędziów sądów obydwu instancji. W tym zadaniu nie chodzi o ponowne osądzenie 
siebie czy obniżenie poczucia Twojej wartości. Twoim celem jest próba zrozumienia, 
dlaczego w konkretnym czasie, w danym momencie życia postąpiłeś tak, a nie inaczej, 
popełniając zbrodnię. 

Jeśli jesteś na to gotów, przeczytaj uzasadnienie swojego wyroku. Najważniejsza dla 
tego zadania (i kolejnych) są dwie jego części: opis stanu faktycznego przyjętego 
przez sąd (bez relacjonowania zeznań świadków i oceny ich wiarygodności) oraz 
uzasadnienie co do Twojej winy i kary.

Wypisz z wyroku:
•	 problemy jakie zauważył sąd w Twoim stylu życia i postępowaniu na  wolności 

przed wyrokiem do kary dożywotniego pozbawienia wolności (kdpw),
•	 określenia (czasowniki) opisujące Twoje działanie przed popełnieniem 

krytycznego czynu, w jego czasie i po nim,
•	 swoje cechy i właściwości, jakimi biegli opisali Twoją osobowość i jakimi Cię 

scharakteryzowali.

Zadanie ma o tyle sens, o ile unikasz ogólników i nie uciekasz od tematu, o ile 
analizujesz różne, konkretne zachowania i problemy na przestrzeni swojego życia. 
Spróbuj nie angażować emocji, lecz podejść zadaniowo i obiektywnie – zbierz słowa 
i fakty, nie krytykuj i nie oceniaj. Tylko wówczas uda Ci się połączyć skutek z przyczyną 
i znaleźć odpowiedź na kilka ważnych dla Ciebie pytań. 

Przykład: 

Problemy
•	 wielokrotna karalność, nieskuteczność tych kar, zaangażowanie 

w przestępczość, która stała się stylem życia i źródłem zarobków, 
utrzymywanie się z kontrabandy, kradzieży i przemytu cudzoziemców 
przez granicę,

•	 nadużywanie narkotyków,
•	 unikanie obowiązków i ról społecznych naturalnie związanych 

z osiągniętym wiekiem i sytuacją rodzinną (nie kontynuował nauki po 
szkole podstawowej, nie miał wyuczonego zawodu, wagarował, nie brał 
na siebie obowiązków syna),

•	 brak regularnej legalnej pracy, nie przepracował nawet tygodnia,
•	 zabawowy styl życia, brak umiejętności konstruktywnego spędzania 

czasu.

Działanie
•	 wykopał w przeddzień dół na ciała cudzoziemców, których miał 

przemycić, zmęczył się kopaniem, więc zdecydował o zatopieniu ciał ofiar 
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w jeziorze, 
•	 zabrał do samochodu pistolet gazowy, kij bejsbolowy i trzy worki, 
•	 pojechał po trzech cudzoziemców do lasu (dwie kobiety i młody chłopak), 
•	 pozorował, że organizuje im bezpieczne przejście przez granicę, 
•	 zabrał do samochodu i podjechał bliżej „zielonej granicy”, 
•	 pierwszego wziął chłopaka i prowadził przed sobą, 
•	 w pewnym momencie strzelił cudzoziemcowi w twarz z pistoletu 

gazowego i uderzył kijem w głowę, 
•	 zwłoki owinął w koc, obciążył je kamieniami i zatopił w stawie, 
•	 wrócił po kobiety i pozorując bezpieczeństwo przewiózł je w pobliże 

innego stawu, 
•	 po kolei podprowadzał je do stawu i uderzał 3.krotnie kijem w tył głowy, 
•	 ciała owijał w przygotowane worki i obciążał kamieniami, 
•	 wszystkim ofiarom zabrał pieniądze o łącznej kwocie €1500,
•	 dokonał zbrodni z „zimną krwią”, zabił osoby, które mu zaufały i nie 

spodziewały się ataku właśnie z jego strony.

Osobowość
•	 zdegenerowana, nieprawidłowa i aspołeczna, 
•	 skrajny egocentryzm,
•	 brak uczuciowości wyższej, 
•	 motywacja zasługująca na szczególne potępienie – rabunkowa,
•	 wysoki stopień demoralizacji,
•	 obniżony krytycyzm swojego postępowania, 
•	 zaniżone poczucie winy i odpowiedzialności za popełnione błędy życiowe,
•	 brak prawidłowo wykształconej hierarchii wartości, norm etycznych 

i społecznych,
•	  skłonność do impulsywności i agresji.

Za trzy dni zrób to zadanie ponownie. Czy coś być zmienił w swoich notatkach, 
wykreślił lub dopisał?

Następnie zajmij się każdym problemem z osobna. Każdy wypisz w odrębnym wersie  
i odnieś się do niego: czy dostrzegasz, na czym polegał Twój problem, gdzie widzisz 
przyczyny, czy chcesz coś uszczegółowić, wyjaśnić więcej niż zrobili to sąd i biegli. 
A najważniejsze – czy jest on nadal aktualny, czy jest przez Ciebie przepracowany 
w więzieniu, czy „do przepracowania”?

Przykład: 

Problem to zabawowy styl życia, brak umiejętności konstruktywnego spędzania 
czasu: Zgadzam się, że miałem problem. Nie wiedziałem co zrobić z czasem, nie 
miałem specjalnego celu ani zadań, ani pomysłów, myślę, że wolałem „obijać 
się” albo aby się „coś działo” – coś dynamicznego, fajnego. Takie życie chwilą. 
Nie ciągnęła mnie ani nauka ani praca. Kosztowały sporo wysiłku, a nie dawały 
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– wówczas tak myślałem – żadnych widocznych korzyści. Nie miałem hobby 
ani pasji. Rodziców często nie było w domu, nie motywowali mnie do niczego. 
Nie byli dla mnie autorytetami, więc i tak nie posłuchałbym ich. Z siostrą nie 
miałem wspólnego języka. Ona, jak to się mówi, „wyszła na ludzi”. Myślę, że 
to mój aktualny problem. Mimo że pracuję w więzieniu i osiem godzin szybko 
mija, mimo że popołudniowe godziny tzw. czas wolny wykorzystuję na spacer, 
mycie TV, telefon, to nadal nie mam hobby, nadal denerwuje się jak przychodzi 
niedziela. Nie wiem co zrobić z czasem.

Jeśli masz trudność ze zrozumieniem jakiegoś problemu postaw przy nim „P” – co 
oznacza, że potrzebujesz pomocy – rozmowy z psychologiem albo innym uważnym 
słuchaczem.

Pamiętaj, że masz problem, lecz nie jesteś problemem. 

W następnej kolejności zajmij się działaniami, które podjąłeś bezpośrednio w celu 
dokonania zbrodni, przed nią, w jej trakcie i chwilę po niej, czyli wypisanymi przez 
siebie czasownikami. Zastanów się i przy każdym działaniu postaw sobie dwa pytania:
•	 Czy ono było potrzebne, konieczne dla osiągnięcia celu?
•	 Czy wówczas mogłeś postąpić inaczej? Albo znaleźć alternatywne działanie albo 

odstąpić od tego faktycznie podjętego?

Zadanie pomoże Ci pogłębić rozeznanie przyczyn Twojego zachowania – zarówno 
w poszczególnych działaniach, jak i w całokształcie. Być może podjąłeś więcej działań 
czy wykonywałeś je z większą intensywnością, niż to konieczne do osiągnięcia 
celu (niestety przestępczego, np. rabunkowego). Po drugie, będziesz mógł znaleźć 
alternatywy dla tych działań albo moment, w którym mogłeś przerwać swoje 
przestępcze zachowanie. To samopoznanie będzie Ci przydatne w ocenie racjonalności 
swojego postępowania i stawaniu się bardziej świadomym i odpowiedzialnym 
człowiekiem. 

W swoim czasie – najlepiej z pomocą psychologa – zajmij się cechami osobowości. 
Biegli opisali je trudnym językiem i pod słowami zakodowali Twoje realne wewnętrzne 
problemy. 

Pamiętaj, że pewne cechy lub mechanizmy Twojej osobowości mogą być ułomne lub 
nierozwinięte. Jesteś jak pęknięty zabytkowy dzban, który zachowuje swoją wartość, 
ale ma nienaprawialną skazę. Albo, mówiąc językiem, który być może jest Ci bliższy, 
poszczególne doświadczenia Twojego życia, konkretni ludzie, z którymi miałeś 
do czynienia, Twoje postępowanie i jego skutki zostawiły na Twojej osobowości 
utrwalony ślad i uczyniły Cię mniej lub bardziej zdolnym, ułomnym, sprytnym, 
spokojnym, impulsywnym. Tak rozwija i kształtuje się osobowość każdego z nas. 
Każdy ma w sobie jakąś skazę i niezatarty ślad, a mówiąc językiem psychologii, mniej 
lub bardziej rozwinięte lub ukierunkowane cechy, skłonności i mechanizmy. Nie 
znaczy to, że one rządzą nami, naszymi działaniami i naszym życiem.

Dlatego, o ile nie da się przepracować, czyli naprawić, niektórych cech lub 
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mechanizmów Twojej osobowości, to możesz pracować nad ich kontrolą i kształtować 
ich intensywność, stopień wpływu i dominacji. W efekcie możesz pracować nad swoim 
zachowaniem i nawykami, postawami i przekonaniami. Narowistego konia można 
ułożyć, wściekłemu psu zakłada się kaganiec, człowiek bez nóg korzysta z protez, by 
być samodzielnym. Każdy ma problem z tym, co niegdyś umknęło jego świadomości 
i wyborowi. Nie znaczy to, że utracił tę szansę na zawsze. Człowieczeństwo polega 
na nauce, na tym, że w każdym momencie – o ile chcesz zmiany – jesteś w stanie 
pracować nad sobą i całym tym mechanizmem, który w sobie nosisz.

Niezależnie od tego, czy uda Ci się zacząć regularną pracę z psychologiem, czy nie, 
w swoim planie pracy nad sobą uwzględnij:
1. odkodowanie tych wszystkich słów określających Twoją osobowość, które 

wypisałeś powyżej – one przejawiały się, a być może nadal to robią, w konkretnych 
Twoich zachowaniach i postawach,

2. wyjaśnienie przyczyn rozwoju i kształtu Twojej osobowości, czyli dlaczego stałeś 
się taki, a nie inny,

3. wyjaśnienie wpływu Twojej osobowości na sposób Twojego zachowania, 
reagowania, spostrzegania, myślenia,

4. oznaczenie naprawialnych cech i mechanizmów Twojej osobowości, a więc tych 
„do przepracowania”,

5. określenie zaleceń dotyczących korekcji Twojego zachowania,
6. określenie zaleceń dotyczących zmiany funkcjonowania mechanizmów 

osobowości (myślenia, postrzegania i odczuwania, działania).

Zadanie 4. Kara 

Przeczytaj ze swojego wyroku końcową jego część, czyli uzasadnienie co do kary 
(zaczyna się od słów „Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił”) i wypisz powody, dla 
których sąd wymierzył długoletnia karę pozbawienia wolności.

Rozróżnij te, w których odniósł się do sprawiedliwej odpłaty lub izolacji od tych, 
w których dostrzegł czas i związaną z nim szansę na poprawę i resocjalizację. 

DLACZEGO DŁUGOLETNIA KARA?
Powody odnoszące się do sprawiedliwej 

odpłaty lub izolacji
Powody odnoszące się do czasu 

i związaną z nim szansę na poprawę 
i resocjalizację
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„Te wszystkie „dlaczego”, które wytłumaczył sąd w uzasadnieniu wymiaru kary, 
pytania o sens dalszego życia, Twojej poprawy i rehabilitacji w oczach własnych 
i społeczeństwa – powinny być przydatne w Twoim dalszym postępowaniu mimo 
i z powodu kary, która nie ma końca. Sąd w uzasadnieniu kary dożywotniego 
pozbawienia wolności dał także wyraz emocjom i wartościom. Patrzył z perspektywy 
bezbronnych i niezawinionych ofiar. To, jak zdefiniował Ciebie i Twoje postępowanie 
do momentu popełnienia zbrodni, nie jest definicją ostateczną. Możesz ją zmienić. 
I na tym polega człowieczeństwo tej kary, która nie przekreśla szans pozytywnych 
zmian, zadośćuczynienia krzywdzie i poukładania sobie życia”10.

Pamiętaj, że sąd orzekał w konkretnej dacie ważąc na szali Twój czyn i to, jak do daty 
popełnienia go korzystałeś z wolności. Dlatego szala zaciążyła i opadła do dołu. Sąd 
nie przepowiadał, jaki będziesz w przyszłości – wyrok nie jest wróżbą. Te powody są 
prawdziwe – to fakty, lecz być może dziś straciły na aktualności, gdyż prezentujesz 
inne podejście do życia, nauczyłeś się kilku przydatnych umiejętności i stałeś się 
przydatny dla innych. Być może dzisiaj Twoje starania i ich efekty dobrze rokują.   

Pewnie w więzieniu sam dowiedziałeś się, że masz uzdolnienia i talenty, że jesteś 
w stanie cierpliwie wykonywać codzienne rutynowe czynności i ukierunkować się 
na rozwój, np. kształcenie, czytanie, twórczość. Prościej mówiąc, re-socjalizować się. 

Po wykonaniu zadania przeczytaj wypowiedź jednego sędziego, który orzekając 
w sprawach karnych, na co dzień dotyka skrajnego zła – ciemnej natury przestępcy, 
który za 20 zł decyduje się zabić drugiego człowieka i nieodwracalnej krzywdy ofiary, 
która w jednej chwili przestaje istnieć, czyniąc „wyrwę” w świecie swoich bliskich.   

„Mam w tle życie stracone i poważne cierpienie ofiar i tych rodzin, które 
pojawiają się na sali co nie pozostaje bez wpływu na moją psychikę i postępowanie 
w sprawach o zabójstwa. Także sam czyn powoduje emocje. Pytanie czy sędzia ma 
prawo do emocji i kto tego prawa nas pozbawił. Czy jesteśmy automatami, które 
stosują «widełki»? Wszyscy odczuwamy emocje. Czujemy, nawet jeśli jesteśmy 
profesjonalistami i nie widać po nas emocji na sali. Sędzia musi utrzymywać 
emocje wewnątrz siebie w takich ryzach, aby nie wypaczyć ram procesowych, czyli 
sądzić  obiektywnie i w sposób chłodny, by rozsądnie przeprowadzić rozprawę. 
Musi pamiętać o dowodach, pilnować celu procesu, nie dać się ponieść emocjom. 
Musi zachować równowagę. Nikt nie zdaje sobie sprawy, ile stresu i emocji kosztuje 
sędziego sprawa, która zakończy się karą najsurowszą. 

… Pamiętam jedną sprawę o zabójstwo – sprawcy pastwili się nad staruszkiem, 
aby wymusić kasę. Torturowali go i pili piwo. To okrucieństwo – miałem ludzki 
odruch – i dobrze, że w kodeksie nie było kary śmierci, bo miałem odruch, że 
podpisałabym się pod nią, jak zobaczyłem zdjęcia ofiary. W emocjach sędzia jest 
zdolny do takich decyzji i reakcji.

10 M. Markowska, M.  Niełaczna, Skazani na dożywotnie więzienie. Niezbędnik informacyjny, 
Warszawa 2014, s. 2-3. Źródło: http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/skazani-na-
dozywotnie-wiezienie-niezbednik.pdf (01.09.2017).
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Jak sobie radzić z takimi emocjami? Jak długo w psychice sędziego pozostają 
sprawy okrutne? Czy to jest do zapomnienia? Jak przywrócić siebie do równowagi 
psychicznej? Jest to niewątpliwy ciężar emocjonalny.

W jedynej sprawie, w której orzekałem karę dożywocia, odchorowałem po 
wydaniu wyroku mimo że nie miałem wątpliwości co do kary. Odchorowałem 
psychicznie i fizycznie. Przecież takiego wyroku nie ogłasza się z wątpliwościami. 
Takim wyrokiem odbiera się właściwie komuś życie i mam duży ciężar z tym 
związany. Mam poczucie, że odbieram komuś kawałek życia. Czy sędziowie 
wiedzą, że odebranie komuś wolności jest bardzo ciężką karą i czy z tego powodu 
odczuwają obciążenie? Tak”.

Jak się z tym czujesz? Co myślisz? Czy mógłbyś być sędzią? Zastanów się. Znajdź 
odpowiedź. 

Zadanie 5. Twój osobisty cel kary

Jeśli wykonałeś wszystkie powyższe zadania, to prawdopodobnie znasz już odpowiedź 
na pytanie, dlaczego sąd wymierzył Ci taką, a nie inną karę? Odpowiedź dotyczy 
ważnej dla Ciebie, pokrzywdzonych i Twoich najbliższych przeszłości. Teraz warto 
odnieść się do teraźniejszości i przyszłości, znaleźć odpowiedź na pytanie: po co? 
Jak widzisz swój osobisty cel kary skazującej Cię na życie przynajmniej przez ćwierć 
wieku w więzieniu? Zdefiniuj go jasno i prostymi słowami:

Twój osobisty cel kary

Zadanie 6. Treść Twojej kary = treść Twojego życia

W moim przekonaniu, aby przystąpić do pracy nad celem, najpierw trzeba spełnić 
odpowiednie warunki. Ktoś, kto chce zdobyć Mont Everest musi zdobyć coś 
wcześniej, np. kondycję, odporność i sprzęt alpinistyczny. Proste, prawda? Z Tobą 
jest podobnie jak z każdym, kto chce osiągnąć jakiś cel. Dobre chęci, szczegółowy 
plan i nadzieja to za mało. Trzeba, abyś Ty i Twoje otoczenie byli odpowiednio 
przygotowane i uwarunkowane. Bez spełnienia określonych warunków – choćby na 
poziomie minimalnym – Twoja praca nad sobą, dojrzewanie czy resocjalizowanie się, 
nie będzie przebiegać według planu, który sporządzisz. 

Jakie są to warunki? 
1. Pokora

Uznanie faktu przyczynienia się do zbrodni, a najlepiej uznanie swojej winy11 – nie 
11 Jak pamiętasz z części dotyczącej wiedzy, niewiele potrzeba, aby stwierdzić winę: 
świadomość naruszenia prawa, wiek, swoboda w wyborze zachowania zgodnego z prawem, 
podstawa i sprawność decyzyjna, możliwość faktycznego sterowania swoim postępowaniem 
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chodzi o detale z wyroku, z którymi możesz się nie zgadzać po jego przeczytaniu, 
ale o fundamentalne stwierdzenia sądu i wnioski, do których doszedł. Uznanie 
winy i faktu przyczynienia się do czyjejś śmierci wymaga pokory wobec siebie, 
a pokora to właściwa postawa wyjściowa. Bez tej postawy, naszym zdaniem, 
dalsza Twoja praca jest niemożliwa.  

2. Otwartość
Otwarcie się na krytykę, ostrożne podejście, a w końcu propozycje systemu 
więziennego i personelu, czyli pozytywny stosunek i szacunek wobec ludzi, którzy 
asystują Ci w pracy nad sobą. To też właściwa postawa w opozycji do postawy 
skarżącej, negującej, krytykującej, wrogiej, nieufnej.  

3. Dobra wola
Dobra wola działania i zgoda na wysiłek związany z pracą nad sobą. Czyli 
akceptacja własnych ograniczeń, przyszłych porażek, utemperowanie oczekiwań. 
Branie życia takie jakim ono jest, bez samooszukiwania się, manipulacji czy dróg 
na skróty. 

Te trzy postawy są wyjściowymi warunkami Twojej pracy. Część skazanych nie 
jest gotowa na ten wyjściowy etap, gdy zaczyna odbywanie długoterminowej 
kary. Dlaczego? Nie jest na to gotowy 17-latek z zawodówki lub z liceum, lub po 
podstawówce. Kim byłeś i co osiągnąłeś w czasie, gdy dokonywałeś zbrodni lub w dacie 
wyrokowania i karze? Co miałeś w głowie i czy nie kierowały Tobą impulsy i emocje? 
Prawdopodobnie nie byłeś gotowy na uznanie swojej winy i tego, że zabiłeś człowieka 
bez przyczyny, na dojrzałą otwartość wobec działań lub zaniechań (wynikających 
z ostrożności) Służby Więziennej ani na regularną wymagającą pracę nad sobą, na 
trudne pytania i obowiązek znalezienia odpowiedzi. Jeszcze długo nie byłeś gotowy, 
aby zaakceptować zło, które wyrządziłeś i które Cię dotknęło w postaci długiej, być 
może dożywotniej kary pozbawienia wolności.

Przysłowie mówi prawdę – „początki są najtrudniejsze”. Jednak, aby przejść 1000 
kroków, trzeba zrobić ten pierwszy. Proste, prawda? Kształtowanie i wzmacnianie tych 
postaw to właśnie resocjalizacja i dojrzewanie. A więc czwarty warunek – niezależny 
od Ciebie i innych – to czas. Jak wszystko w naturze, aby dojrzeć potrzebny jest czas. 

Dojrzewać można wszędzie: w czasach wojny i pokoju, za murem klasztoru i więzienia, 
na ulicy i na polu. Człowiek to elastyczna „bestia”, szybko się przystosowuje, a w sobie 
ma wbudowany procesor rozwoju i stawiania pytań. Trzeba Ci tylko nauczyć się go 
rozruszać i korzystać. 

Spróbuj spojrzeć na więzienie jako na naturalną socjalizację. Jesteś odcięty od 
„pokus”, szumu świata, wzięty pod lupę systemu (zdiagnozowany), otaczają Cię lepsi 
lub gorsi „asystenci” (wychowawcy, psychologowie, oddziałowi). Zyskujesz czas 
i dzięki temu masz szansę pójścia po rozum do głowy, odnalezienia niezliczonych 
chwil opamiętania, okazji cofania się w przeszłość, nie po to, by ją zmienić, lecz by się 
czegoś od niej nauczyć. 

(poczytalność).
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Dostałeś też bardzo jasny komunikat od sądu i społeczeństwa, czyli ludzi, którzy chcą 
żyć bezpiecznie, wolni od strachu przed bandytami – że Twój czyn był tak szkodliwy 
i tak ugodził w podstawowe wartości, że za jego skutki masz zapłacić swoją wolnością, 
jedną z najcenniejszych wartości. 

Wymiar tej wolności (długość kary) to jednocześnie cena szkód i krzywd oraz waga 
zbrodni (im jest cięższa tym większy jest wymiar kary – odebranej wolności). Chyba 
to rozumiesz. 

Jednocześnie jest to komunikat, że potrzebujesz 5, 10, 15, 20, 25 lat, by przepracować 
w sobie i w swoim życiu problemy, z którymi nie poradziłeś sobie przed pozbawieniem 
wolności i które doprowadziły Cię do więzienia. Te problemy to te wszystkie „dlaczego” 
(czyli powody kary) oraz własne niedoskonałości i braki w świadomości, wiedzy, 
uczuciach, umiejętnościach, postawach, zachowaniach, motywacjach.

Jaki wobec tego wszystkiego jest Twój plan kary, czyli plan pracy nad sobą i ze sobą, 
jeśli uznajesz, że spełniłeś wymienione wyżej trzy warunki? Napisz trzy zadania, które 
powinieneś zrobić, aby uporządkować swoje życie, zdobyć konkretne umiejętności, 
zacząć myśleć, tak jak inni, czyli według powszechnych zasad, i ułożyć swoją 
osobowość. Co trzeba Ci zrobić, aby Twoje życie, osobowość, sposób myślenia 
i postępowania, przystawały do osobowości i życia wolnych ludzi? 
1. ……………………………….
2. ……………………………….
3. ………………………………..

Zadanie 7. Treść Twojej kary = treść Twojego życia – ciąg dalszy

Bez rozszumienia swojej przeszłości, „rozliczenia się” z nią i uporządkowania 
trudniej Ci będzie radzić sobie z teraźniejszością i przyszłością. Zwłaszcza, że ta 
jest niewiadoma, co nie znaczy, że niezależna od Twojego wpływu. Jeśli uporałeś się 
z poprzednimi zadaniami – do których powinieneś co jakiś czas wracać – przystąp do 
kolejnego zadania.

Podziel swoją długoterminową karę na trzy etapy. Załóż, że każdy z nich to 1/3 
czasu kary, choć – zgodnie z zasadą indywidualizacji – jednemu skazanemu na 
przepracowanie jakiegoś problemu wystarczą 2 lata, a inny będzie potrzebował 10 
lat. Czasookres będzie się naturalnie indywidualizował. Każdy osiągnie pewien etap 
w swoim czasie. Ty prawdopodobnie także.

I etap – odczytanie i odkodowanie swoich problemów, czyli lektura wyroku 
i opinii biegłych (gdyż tam są zdiagnozowane Twoje problemy). Następnie – 
najlepiej z pomocą wychowawcy albo psychologa albo innej osoby godnej zaufania 
– upewnienie się, że dobrze odkodowałeś. W ten sposób zrealizujesz jedno 
z najpiękniejszych swoich praw – prawo zrozumienia swojego postępowania. Być 
może ten etap zrobiłeś w zadaniu nr 3.
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II etap – realna praca nad Twoimi problemami  (np. nauka w szkole, jeśli 
brakowało Ci wiedzy i wykształcenia, praca, jeśli brakowało doświadczenia, 
terapia, jeśli brakowało Ci wolności od picia czy narkotyków, budowanie dobrych 
relacji z ludźmi, jeśli wcześniej ich nie było albo były złe, dawanie czegoś od 
siebie innym, jeśli wcześniej byłeś „pasożytem” lub „szkodnikiem”, uczenie się 
wyrażania uczuć, uczenie się zwalniania i patrzenia w głąb siebie, nabywanie 
innych społecznych umiejętności lub postaw). Niektóre z tych prac robi się po 
kolei, niektóre stale i równolegle z innymi. Ale myślę, że najpierw powinna być 
odpowiednia terapia i nauka podstawowych umiejętności społecznych i trening 
wartościowania, a potem szkoła i praca. Podobnie jest w normalnym życiu. 
Najpierw dziecko uczy się rosnąć, chodzić i zdrowieć, a potem komunikować się 
i budować relacje z innymi, a z czasem przychodzi szkoła, praca, obowiązki z nimi 
związane. 

W tym etapie nie tylko trzeba, abyś podjął konkretne starania, ale abyś pokazał 
uzyskane efekty: konkretne wykształcenie, konkretny zawód, konkretna terapia, 
konkretny program, konkretne zatrudnienie albo praca społeczna na rzecz 
zakładu karnego, konkretny program oddziaływania sporządzony z wychowawcą, 
konkretne zadania z niego wynikając i konkretne osiągnięcia, widzenia 
z najbliższymi, przyczynianie się do ich utrzymania, zrobienie czegoś dla oddziału 
więziennego, dla innych skazanych. 

III etap – gdy zrozumiałeś siebie i swoje działanie (motywacje, ułomności, braki, 
skłonności, zdolności) i je przepracowałeś, gdy zrozumiałeś skutki swojego 
postępowania, co przywiodło Cię do zbrodni i jak możesz poradzić sobie z jej 
przyczynami i skutkami, gdy nauczyłeś się pewnych umiejętności, wiesz czym jest 
współczucie i wdzięczność i ich doświadczasz, ostatnim etapem Twojej kary jest 
zadośćuczynienie za wyrządzone zło. O tym będzie kolejny zeszyt zadań.

Na koniec pozostaje Ci jeszcze przewidzieć czas i metodę, aby nie tyle zapobiec 
negatywnym wpływom i skutkom więziennej izolacji lub ograniczyć ich siłę, 
co „uwolnić” się od nich. Jak wchodzisz w bagno i brniesz w nie, to oblepiasz się 
błotem. Podobnie jest z więzieniem. Chodzi o to, abyś zobaczył, że jesteś ubłocony, 
miał potrzebę i „przyrządy”, aby się z tego błota umyć. Nauka określa to pojęciem 
prizoniacji. 

Zadanie 8. Pomóż innemu człowiekowi

Posłuchaj opowieści o podobnym Ci człowieku. Być może łatwiej będzie Ci 
porozmawiać z nim niż z samym sobą, jemu wytłumaczyć niż sobie, co stało się „nie 
tak” i w czym leży problem. Jedyne co czeka Cię w tym zadaniu, to dać mu swój czas 
i uwagę. I pozwolić, by ona kiełkowała. 

Dawno, dawno temu był sobie człowiek, który zabił. Usiadł na kamieniu, spojrzał 
na niebo koloru stali, na ciepłą ziemię, a w końcu na ciało swojej ofiary i pomyślał 
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„dlaczego?”. Czy coś nie tak było i jest w nim – w jego wnętrzu? Czy coś nie tak 
było z konkretną sytuacją? Człowiek czy sytuacja? Czy jedno i drugie? I pomyślał, 
że w tej konkretnej sytuacji nie znalazł się przypadkiem. Że nie przydarzyła mu się, 
jak deszcz czy upał. Że o wiele wcześniej zaczął ‘pracować’, aby wejść w tę sytuację 
i miał na to wpływ. Tylko że wcześniej tego nie dostrzegał, odsuwał od siebie życie, 
które chciało uczynić go przewidującym i mądrym. Nagle dostrzegł, że wiele lat 
temu zaczął wchodzić na złą drogę, zaniedbywać to, co czuje i czego naprawdę 
potrzebuje. Syciły go podniety, które z łatwością i bez trudu mógł zaspokoić. To 
tak jak z Czerwonym Kapturkiem, gdyby nie założył czerwonego czepka, który 
go wyróżniał i czynił widocznym, gdyby nie wszedł do lasu, gdyby nie zboczył 
z leśnej drogi dla jagód i chaszczy, gdyby posłuchał mamy, by iść prosto do celu – 
nie spotkałby wilka. I nic by się nie stało. 

Ów człowiek pomyślał więc, że sytuacje nie zdarzają się ot tak. Ludzie też na 
nie „pracują”. To nie wypadki przy pracy. Raz wkroczywszy na drogę, trudniej 
jest z niej zejść lub zawrócić, zwłaszcza, jeśli droga oferuje łatwą i szybką jazdę, 
dobrą zabawę, adrenalinę i fast foody. To wszystko przychodzi jakby samo. Po tak 
zwane chwile opamiętania trzeba zaś sięgać samemu. Trzeba się zatrzymać się, 
uspokoić emocje, popatrzeć w głąb siebie. I ów człowiek pomyślał, że nie sięgał po 
te chwile. Zabrakło mu motywacji i woli, by ich szukać. Teraz siedząc na kamieniu 
obok stygnącego ciała człowieka, którego zabił, widział je wyraźnie i już czuł, że 
były przy nim zawsze, bliższe niż myślał i łatwiejsze do znalezienia. I zobaczył, 
że droga, którą szedł nie jest jednoznaczna z przeznaczeniem. Że zawsze mógł 
z niej zawrócić lub poszukać rozwidlenia, by znaleźć inną drogę. Dlaczego tego 
nie zrobił? Co go ciągnęło do starej drogi i sytuacji, które rujnowały jego życie 
i czyniły ślepym? Co odpychało go od „chwil opamiętania” i nowej „lepszej” drogi? 

Zrozumiał też, że punkty zwrotne, które bardziej spychały go w ciemność miały 
swojego autora. Był nim on sam. I że ludzie, których spotkał i którzy go otaczali 
byli jego wyborem. Przecież od jednych się odcinał, a do drugich lgnął. Do 
jednych czuł złość, do drugich sympatię. Jednych zdradzał, wobec innych był 
lojalny. Nie zważał jakie stoją za nimi wartości. Trudno było mu odciąć się od 
„starych druhów”, ale nie było to niemożliwe. Po prostu wybrał to, co łatwiejsze – 
trzymanie z nimi i wspólna zabawa. To nic, że kosztem innych ludzi. Gdyby chciał 
się od nich odciąć, być może musiałby się im przeciwstawić, albo samemu sobie 
i pewnie zostałby sam jak palec. To było ryzyko i wysiłek, od których wówczas 
uciekał. Człowiek spojrzał na zabitego i pomyślał, „z marnym skutkiem”. Nie 
uciekł przed samym sobą…

A więc co w nim – w jego wnętrzu – było „nie tak”, że zabił? Że niszczył życie swoje 
i innych? Że wyśmiewał rady i polecenia bardziej doświadczonych i lepszych od 
niego ludzi? Że nie brał na poważnie mijającego bezpowrotnie czasu? Czego mu 
brakowało? Czy miał za mało wstydu? Za dużo złości albo kompleksów? Za mało 
współczucia dla siebie i innych, bo chciał być ‘twardym’? Bo ‘trzeba było’ być 
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twardym? No właśnie, czy musiał taki być? Czy trzeba było? Kto mu kazał? Czy 
nie zrobił on tego sam sobie? Ale dlaczego i po co?

I ów człowiek zobaczył, że na jego twardych rękach i ramionach pojawiają się 
pęknięcia, z których sączy się krew. Tak samo czerwona jak krew zabitego 
człowieka. 

Słońce powoli gasło. Powietrze zagęściło się od pytań i człowiek z trudem 
oddychał. Powiedział sobie, że tym razem nie będzie przed nimi uciekał. 

„Dlaczego? Po co? Kim chciałem być? Jakim chciałem być? Co zyskać? Czego 
nie stracić? Co mną owładnęło?”. Pytania kołatały się w nim jak kołatki, które 
słyszał w kościele, gdy był dzieckiem. Gdyby tylko się w nie wsłuchał … Gdyby 
tylko wsłuchał się w siebie. Z tymi myślami zasnął przy chłodnym kamieniu 
i nieruchomym ciele tego drugiego. 
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ZESZYT 12
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Cele:
•	 Poznasz trzy znaczenia słowa „zadośćuczynienie”.
•	 Wzmocnisz umiejętność wiązania swoich czynów z konsekwencjami i poczuciem 

odpowiedzialności za nie.
•	 Być może zrozumiesz, że zadośćuczynienie to postawa charakteryzująca człowieka 

odpowiedzialnego, szanującego zasady prawne i społeczne.

Pomocne książki: N. Christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991.

Trochę wiedzy

Już wiesz, że kara jest jedną z reakcji na zbrodnię i wyrządzone nią zło. Jest ważnym 
komunikatem do społeczeństwa, pokrzywdzonych i sprawcy o tym, co uznajemy za 
złe, szkodliwe i czego nie akceptujemy. Przede wszystkim pełni funkcję ochronną 
– zabezpiecza społeczeństwo przed szkodliwym działaniem przestępcy. Samemu 
przestępcy – z uwagi na czas pozbawienia wolności – daje szansę uporządkowania 
życia. 

Jednak kara sama w sobie nie jest w stanie naprawić szkody ani zadośćuczynić 
wyrządzonej krzywdzie. Do tego służy zupełnie odrębna „instytucja” i działania. Czy 
widzisz te dwie odrębne instytucje – karę i zadośćuczynienie?

Samo odbycie kary i, jak może czasem mówisz albo słyszysz, „spłacanie 
społeczeństwu długu” własną wolnością nie załatwia sprawy. Prócz kary trzeba, 
abyś naprawił szkodę, abyś zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. 

Przeczytaj, jak wiele ludzie dostrzegli możliwości. 

Zadośćuczynienie – to czynienie zadość wyrządzonej krzywdzie, która jest stratą 
niemajątkową, dyskomfortem psychicznym, dolegliwością lub przykrością, którą 
trudno wycenić w pieniądzu. W zależności od sytuacji, może przybierać różne 
postacie. Krzywdą może być np.:
•	 fizyczny ból spowodowany pobiciem, powikłaniami w leczeniu;
•	 strata i tęsknota za osobą najbliższą;
•	 obniżenie kondycji psychicznej oraz poczucia własnej wartości wskutek 

oszpecenia lub naruszenia dóbr osobistych takich jak wizerunek, dobre imię lub 
paradoksalnie poczucia wstydu, że „było się nie we właściwym miejscu i czasie”;

•	 poczucie strachu, zagrożenia;
•	 obniżenie poczucia szczęścia, sensu życia w skutek np. niemożności uprawiania 
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sportu, wykonywania jakiegoś zawodu, pozbawienia możliwości posiadania 
potomstwa, rozpad małżeństwa.

Krzywda tym się różni od szkody (a tym samym zadośćuczynienie od odszkodowania), 
że nie wpływa na uszczuplenie portfela poszkodowanego. Chodzi o uszczerbek 
psychiczny, emocjonalny, dezorganizację życia. 

Odszkodowanie – obowiązek naprawienia szkody majątkowej o konkretnej wartości 
pieniężnej. Najczęściej przybiera postać pokrywania kosztów, będących następstwem 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, takich jak:
•	 koszty leczenia i rehabilitacji, ewentualnie także pogrzebu;
•	 koszty adaptacji i dostosowania warunków (np. mieszkaniowych) do potrzeb 

pokrzywdzonego w przypadku niepełnosprawności;
•	 koszty przygotowania do wykonywania innego niż dotychczas zawodu;
•	 wypłacana cyklicznie renta, w przypadku całkowitej lub częściowej utraty 

zdolności do pracy albo zwiększenia się jego potrzeb (comiesięczne wydatki na 
leki) lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość (brak perspektyw 
zarobkowania).

W przeciwieństwie do zadośćuczynienia za krzywdę, kwotę odszkodowania ustala się 
na podstawie obiektywnie wyliczonych rachunków, dlatego możliwa jest tu bardzo 
precyzyjna kalkulacja należnej kwoty.

Zwrot (przepadek) – obowiązek oddania poszkodowanemu dokładnie tego, czego 
w sposób bezprawny pozbawił go sprawca, czyli tzw. owoców przestępstwa. Ma 
to - względem sprawcy - podkreślić nieopłacalność popełniania przestępstw, a dla 
poszkodowanego być naturalnym wyrównaniem tego, co stracił.

Rehabilitacja – oczyszczenie z niesłusznie postawionych zarzutów, przywrócenie 
komuś jego dobrego imienia. Ściśle rzecz biorąc, jest to pojęcie prawne. Oznacza 
unieważnienie wyroku zapadłego najczęściej z powodów czysto politycznych lub 
światopoglądowych, z reguły w toku całkowicie sfingowanego procesu. Najliczniejszą 
grupę zrehabilitowanych skazanych stanowią opozycjoniści z czasów PRL oraz 
żołnierze podziemia walczący o niepodległość. Rehabilitacja, zarówno w znaczeniu 
prawnym jak i potocznym, to symboliczne przyznanie się do przypisania komuś 
nieprawdy. Zbliżone skutki powoduje podanie wyroku do publicznej wiadomości, 
szczególnie w sprawach o zniesławienie.

Nawiązka – ekstra dodatek; coś przekraczającego rozmiary konsekwencji (szkód 
i krzywd) spadających na poszkodowanego. Służy wzmocnieniu zaprzeczonych 
czynem wartości cennych dla społeczeństwa, jest symbolicznym ich uznaniem. 
Nawiązka może być wypłacana na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji 
lub organizacji społecznej, której statutowy cel związany jest z ochroną dobra, 
naruszonego przez przestępstwo. Przykładowo, w razie skazania za przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu, będzie to Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Jeśli natomiast sprawca został skazany za przestępstwo przeciwko 
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środowisku, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej itd. Nawiązka bywa zasądzana jako alternatywa 
zamiast naprawienia szkody, gdy występują trudności w udowodnieniu wysokości 
szkody.

Nazwa nawiązki (ale też koncepcja podwójnego oddania) pochodzi ze Statutu 
litewskiego (jedna z pierwszych polskich kodyfikacji, XVI wiek): „grabież z nawiązką 
oddać, to jest konia koniem, woła wołem nawiązać i każde bydlę, jakie pograbił 
takowym, nawiązawszy mu, oddać”.

Naprawa – przywrócenie użyteczności, sprawności lub funkcjonalności. Dotyczy 
działania na tym samym przedmiocie, który został uszkodzony, choćby okazało się to 
trudniejsze lub bardziej kosztowne niż odkupienie nowej rzeczy.

Ekspiacja – odpokutowanie, oczyszczenie. Jest to działanie o podłożu religijnym, 
w celu zdjęcia z siebie ciężaru grzechu zawinienia nie tyle względem konkretnej osoby, 
co porządkowi moralnemu. Jest wewnętrznym i mocno osobistym przeżywaniem 
skruchy, pokuty, rozliczeniem się samego ze sobą. Metodą ekspiacyjną może być 
składanie ofiar, wyrzeczenia, hartowanie się w moralności.

Restytucja – psychologiczna potrzeba przeproszenia kogoś za wyrządzoną krzywdę. 
Jest rodzajem mechanizmu obronnego, który ma obniżyć w nas dyskomfort związany 
z poczuciem winy oraz dręczącymi wyrzutami sumienia.

Kompensacja – suma środków służących wyrównaniu różnego rodzaju strat 
spowodowanych czyimś zachowaniem. Należy ją rozumieć jako całościowy efekt 
wszystkich podjętych starań w kierunku zapobieżenia skutkom przestępstwa. 
Wskazówką do takiego rozumienia tego pojęcia jest systematyka kodeksu karnego, 
który w rozdziale Va. o tytule „środki kompensacyjne”, zawiera przepisy o przepadku 
przedmiotów i korzyści, nawiązce, naprawieniu szkody i zadośćuczynieniu, sugerując, 
że wszystkie one składają się na kompensację.

Kara – reakcja na wyrządzone zło, w której element dolegliwości i odwetu przeważa nad 
elementem kompensacyjnym. Kara sama w sobie bezpośrednio nie polepsza położenia 
poszkodowanego (ani grzywna ani pozbawienie wolności sprawcy nie wpływa na 
wyrównywanie poniesionych strat), ale ciągle leży w jego interesie, gdyż realizuje jego 
uzasadnioną potrzebę satysfakcji oraz poczucia, że sprawiedliwości stało się zadość. 
Kara ze względu na swe cele (wychowawcze, prewencyjne, sprawiedliwościowe) nigdy 
nie jest „rozliczeniem się” z ofiarą.

Prawo porządkuje i reguluje nasze stosunki społeczne, rodzinne, gospodarcze. 
Zabezpiecza nasze różne interesy. Chroni wartości, które mają dla Ciebie znaczenie. 
Jak pamiętasz, wartości te wiążą się z Twoimi podstawowymi potrzebami. 

Jeśli zdarza Ci się kwestionować potrzebę prawa, jego środków, nakazów, obowiązków, 
to jednocześnie godzisz w nasze ludzkie potrzeby, jak potrzeba bezpieczeństwa, 
pewności, własności. Brak szacunku dla prawa jest brakiem szacunku dla tego, co 
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w nas ludzkie i wymaga ochrony albo wzmocnienia. 

Przyjrzyj się jak prawo – cywilne i karne – regulują zadośćuczynienie. Ta wiedza 
pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego jest ono postawą człowieka, a nie jednorazowym 
aktem o charakterze finansowym.  

Prawo cywilne, podobnie jak „prawo ulicy” stanowi, że za rachunki trzeba płacić. 
Prócz wymiaru symbolicznego i ludzkiego (związanego z potrzebami i uczuciami 
człowieka), zadośćuczynienie ma charakter materialny i trąca po kieszeniach. Istotne 
dla Ciebie są przepisy art. 415, 444-446 i 448 kodeksu cywilnego (k.c.).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 415 k.c., przesłanką odpowiedzialności 
deliktowej jest wina. Dla powstania odpowiedzialności deliktowej niezbędne są: czyn 
niedozwolony, czyli zachowanie niezgodne z prawem, szkoda i związek przyczynowy 
pomiędzy czynem niedozwolonym a szkodą.

Skutkiem czynu niedozwolonego jest powstanie zobowiązania między sprawcą szkody 
a poszkodowanym, którego treścią jest przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego 
bądź zapłacenie odszkodowania. 

A teraz przyjrzyj się prawu karnemu. Prawo karne daje wiele szans i okazji do refleksji 
i zadośćuczynienia. Skorzystanie z nich dowodzi, że sprawca żałuje wyrządzonego 
zła, odczuwa żal i skruchę, i jest gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności nie 
tylko za czyn, lecz także jego skutki. Inaczej mówiąc, uwiarygodnia zadośćuczynienie 
przestępcy właśnie w rozumieniu postawy. 

Wymienione niżej instytucje zachęcały także Ciebie do przyjęcia pewnej postawy 
wobec uczynionego zła. Na każdym etapie postępowania karnego stwarzały Ci 
szansę opamiętania się, przyznania do „błędu”, wyrażenia skruchy i szacunku 
pokrzywdzonym, naprawy lub ekspiacji. Czy myślałeś w ten sposób o prawie 
karnym i wymienionych przepisach? Czy skorzystałeś z któregokolwiek z nich albo 
w inny sposób próbowałeś odnieść skutki swojego czynu do pokrzywdzonego lub 
pokrzywdzonych i wyrazić skruchę lub żal oraz zadośćuczynić?

Chodzi o zachowanie jeszcze przed zbrodnią, jak i bezpośrednio po niej, by ograniczyć 
lub powstrzymać jej negatywne skutki – np. ochronić ludzkie życie, jak i zachowanie 
w trakcie procesu. Mogłeś wybierać – a prawo uszanowałoby Twój wybór. Pytanie 
– czy chciałeś bądź byłeś w stanie wybierać, czyli korzystać ze swojej wolności 
w bezpieczny dla innych ludzi sposób. 

Prawo i życie oferowało Ci:
1. Czynny  żal.
2. Środki konsensualne – dobrowolne przyznanie się (skazanie bez rozprawy) 

i dobrowolne poddanie się karze.
3. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, mediację.
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1.      Czynny żal (art. 15, 17 i 23 k.k.)

Czynny żal należy rozumieć zarówno jako dobrowolne odstąpienie od dokonania 
przestępstwa, jak i dobrowolne zapobieżenie skutkowi. W przypadku usiłowania 
nieukończonego, wystarczy zaniechanie kontynuowania zachowania, tak aby 
nie doszło do dokonania; w przypadku usiłowania ukończonego, konieczne jest 
ze strony sprawcy, podjęcie takiego zachowania, które uniemożliwi naruszenie 
dobra prawnego. O dobrowolnym odstąpieniu od usiłowania można mówić 
wówczas, gdy sprawca dobrowolnie zrezygnował z popełnienia czynu zabronionego 
w fazie usiłowania nieukończonego. Jeżeli zachowanie bezpośrednio zmierzające do 
dokonania osiągnie fazę usiłowania ukończonego, tj. gdy sprawca wykonał wszystkie 
czynności prowadzące do realizacji znamion czynu zabronionego, to do bezkarności 
za usiłowanie przestępstwa konieczne jest zapobiegnięcie przez sprawcę skutkowi 
stanowiącemu znamię czynu zabronionego, objętego pierwotnym zamiarem sprawcy.

Warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa czynnego żalu jest to, aby sprawca odstąpił 
od usiłowania lub zapobiegł skutkowi dobrowolnie, tzn. z własnej woli, a nie zmuszony 
został do tego zaistniałymi okolicznościami. Dobrowolne odstąpienie od popełnienia 
następuje wówczas, gdy sprawca mimo istnienia sprzyjających mu okoliczności 
zrealizowania przestępnego działania, działanie to przerywa i odstępuje od jego 
kontynuowania. Inaczej mówiąc, oznacza dobrowolne zrezygnowanie z zamiaru 
popełnienia przestępstwa w wyniku dominującego działania przyczyn natury 
wewnętrznej. Dobrowolność odstąpienia od dokonania czynu zabronionego można 
przyjąć wtedy, gdy sprawca uświadamia sobie możliwość kontynuowania zachowania 
bezpośrednio zmierzającego do dokonania, ale nie ma już zamiaru popełnienia 
czynu zabronionego. Warunek dobrowolności odstąpienia od dokonania czynu 
zabronionego wymaga, aby rezygnacja z zamiaru jego popełnienia była ostateczna, 
czyli zarówno aktualnie, jak i w przyszłości.

Jeżeli zachowanie bezpośrednio zmierzające do dokonania osiągnie fazę usiłowania 
ukończonego, tzn. sprawca wykona wszystkie czynności prowadzące do realizacji 
znamion czynu zabronionego, to do bezkarności za usiłowanie przestępstwa 
konieczne jest zapobiegnięcie przez sprawcę skutkowi stanowiącemu znamię czynu 
zabronionego, objętego pierwotnym zamiarem sprawcy. To zapobiegnięcie skutkowi 
ma być dobrowolne. Dobrowolność zapobieżenia skutkowi będzie miała miejsce 
wtedy, kiedy sprawca zdaje sobie sprawę z możliwości dopuszczenia do powstania 
skutku, lecz obecnie chce, aby skutek nie nastąpił. O czynnym żalu decyduje 
wewnętrzne nastawienie sprawcy, które można odczytać z jego zachowania się. Jeżeli 
czynności podjęte dla zapobieżenia skutkowi przestępnemu nie są tylko demonstracją 
sprawcy, ale wynikają z jego przekonania, że skutek przestępny rzeczywiście zagraża 
oraz z pragnienia odwrócenia tego skutku, a ponadto są z tego punktu widzenia celowe 
i właściwe – to istnieje pełna podstawa do uznania ich za przejaw czynnego żalu, 
niezależnie od tego, czy do skutku przestępnego nie doszło dzięki tym czynnościom 
czy z innej przyczyny. Rozstrzygające znaczenie ma tu bowiem strona subiektywna 
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– porzucenie zamiaru dokonania przestępstwa. Cechą czynnego żalu w postaci 
„zapobiegnięcia skutkowi” jest specyficzne wewnętrzne nastawienie sprawcy, 
charakteryzujące się chęcią niedopuszczenia do wystąpienia skutku przestępczego. 

Jeżeli sprawca starał się odstąpić dobrowolnie od usiłowania, a nie udało mu się to 
w związku z tym, że jego dotychczasowe zachowanie wprawiło w ruch skutki, to jedyną 
formą czynnego żalu, jaki może okazać, jest skuteczne lub bezskuteczne staranie się 
o odwrócenie tych skutków.

Dobrowolność odstąpienia od czynu zachodzi wówczas, gdy sprawca ma wszystkie 
możliwości jego realizacji, ale nie chce go zrealizować, nie zaś wtedy, gdy chciałby to 
uczynić, ale tych pełnych możliwości nie ma. Dobrowolność zapobieżenia śmierci 
pokrzywdzonego powinna polegać na działaniu wynikającym wyłącznie z własnych 
refleksji i przeżyć psychicznych sprawcy, które nie wynikają z inicjatywy i postawy 
osób trzecich.

W stosunku do sprawcy, który mimo podjętych dobrowolnie działań nie zapobiegł 
nastąpieniu skutku stanowiącego znamię czynu zabronionego, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary. Na decyzję dotyczącą nadzwyczajnego złagodzenia 
kary powinien mieć wpływ stopień zaangażowania się sprawcy w zapobiegnięcie 
skutkowi oraz wykorzystanie wszystkich pozostających mu w danej sytuacji 
możliwości niedopuszczenia do zniszczenia dobra prawnego.

Jeżeli zaś przerwanie działania następuje na skutek przyczyn zewnętrznych, od 
sprawcy niezależnych, to nie zachodzi wypadek dobrowolności (np. kiedy sprawca 
usiłujący dokonać rozboju, zrezygnuje z jego dokonania, gdyż wartość rzeczy ofiary 
nie odpowiada jego oczekiwaniom)1.

Sprawca może dobrowolnie odstąpić od czynu jeszcze wcześniej w fazie przygotowania 
(art. 17 k.k.). Także wówczas jego karalność jest wyłączona. Warunkiem dobrowolności 
odstąpienia jest świadome podjęcie przez niego decyzji o odstąpieniu od przygotowania 
w sytuacji braku przymusu fizycznego bądź przymusu psychicznego, ograniczającego 
w sposób istotny swobodę decyzyjną sprawcy (np. obawa wykrycia, groźba). 
Odstąpienie od przygotowania musi być ostateczne i wymaga podjęcia czynności 
neutralizującej abstrakcyjne zagrożenie dla dobra prawnego, związane z obecnością 
określonych narzędzi, urządzeń lub substancji w zasięgu sprawcy, np. zniszczenie 
lub zapobiegnięcie skorzystaniu z nich w przyszłości. Odstąpienie od przygotowania 
nie może ograniczyć się jedynie do sfery psychiki sprawcy, lecz musi znaleźć odbicie 

1 „Zachowanie sprawcy, które atakuje inną osobę, działając w zamiarze pozbawienia jej 
życia i w pewnym momencie zaprzestaje zadawania kolejnych uderzeń, a z jego zachowania 
– braku powtórzenia zamachu mimo oczywistej możliwości uczynienia tego i dogodnej 
sytuacji – wynika, że odstąpił od ponowienia zamachu, a nadto deklaruje chęć wezwania 
pokrzywdzonemu pomocy lekarskiej, stanowi realizację znamion dobrowolnego odstąpienia 
od dokonania zabójstwa w rozumieniu art. 15 §1 k.k. Oskarżony w takiej sytuacji nie podlega 
karze za usiłowanie zabójstwa” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 listopada 2008 r., 
sygn. II AKa 186/08).



359Zeszyt 12

w okolicznościach faktycznych i zachowaniach, wskazujących na to, że sprawca nie 
tylko sam nie chce skorzystać z dokonanych czynności, mających stworzyć warunki 
do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania przestępstwa, 
lecz również na to, że sprawca zapobiegł skorzystaniu z tych czynności przez inne 
osoby, z którymi wszedł w porozumienie w celu dokonania przestępstwa, lub które 
bez porozumienia z nim mogłyby z nich skorzystać. Inaczej mówiąc, warunkiem 
przyjęcia bezkarności jest realne i dostrzegalne z zewnątrz zachowanie się sprawcy, 
wskazujące jednoznacznie na odstąpienie od zamiaru dokonania przestępstwa. 
Chodzi  o podjęcie konkretnych działań, zamanifestowanie zmiany przestępczego 
zamiaru na zewnątrz, w sposób dostrzegalny dla innych.

„Podjęcie starań” nie jest równoznaczne z rzeczywistym zapobieżeniem dokonaniu 
przestępstwa przez inne osoby, chodzi jedynie o to, aby owe starania były istotne, 
teoretycznie zdolne by zapobiec. 

Przepis art. 23 k.k. reguluje czynny żal przy współdziałaniu przestępnym. Skuteczny 
czynny żal polega na dobrowolnym zapobiegnięciu dokonaniu czynu zabronionego. 
Znamię dobrowolności należy rozumieć identycznie, jak na gruncie przepisów 
o czynnym żalu przy przygotowaniu i usiłowaniu (art. 15 i 17 k.k.). 

Zapobieżenie dokonaniu może mieć jakąkolwiek formę, czy to nakłonienia innej 
osoby do niepopełnienia czynu, czy to przeszkodzenia jej w tym, choćby w postaci 
powiadomienia organów ścigania, a niekiedy wystarczy samo odstąpienie od 
współdziałania, ale tylko wówczas, kiedy bez jego dalszego uczestnictwa dokonanie 
czynu zabronionego nie będzie możliwe. Oznacza to, że działania podjęte przez 
wspólnika muszą być realne, a nie pozorowane i prowadzić do unieszkodliwienia 
przestępstwa czy jego skutków. 

Trzeba mieć też na uwadze art.53 §2 k.k., który stanowi, że wymierzając karę, sąd 
uwzględnia zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza staranie 
o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu 
sprawiedliwości. A także art. 60 §2 pkt. 2 k.k. o nadzwyczajnym złagodzeniu kary 
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza 
gdy czynił on starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie.

2.      Tryby konsensualne art. 335 i 387 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), czyli 
dobrowolne przyznanie się i dobrowolne poddanie się karze

Według ostatniej nowelizacji z 2016 r. przepisy te nie mają zastosowania w przypadku 
zbrodni2. Jednak w świetle wcześniejszych rozwiązań z 2013 r., a być może także 
2 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, (red.) D. Świecki, LEX 2016: 
Dobrowolne poddanie się karze może nastąpić w sprawach o występki oraz o zbrodnie 
zagrożone tylko karą pozbawienia wolności. Wyłączone są sprawy o zbrodnie zagrożone 
karami alternatywnymi, a więc karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego 
pozbawienia wolności.
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Twojej zdolności do rozstrzygania o tym co dobre, a co złe i samostanowienia, miałeś 
szansę skorzystać z trybów konsensualnych nawet, jeśli nie przyniosłyby skutku 
prawnego. Przyznanie się do winy, wzięcie na siebie odpowiedzialności za dokonane 
przestępstwo i jego konsekwencje, w tym surowy – odpowiedni do zbrodni – wymiar 
kary, leżą w zakresie odpowiedzialności sprawcy i wolności samostanowienia. 

„Dzięki konsensualizmowi można poza tym uzyskać taką postawę oskarżonego, 
która umożliwi wynagrodzenie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu i stanie się 
czynnikiem chroniącym go przed ponownym konfliktem z prawem”3.

Obydwa przepisy podkreślają „postawę” sprawcy, która jest brana pod uwagę przy 
ocenie wiarygodności jego przyznania się do winy i gotowości poddania się karze 
oraz zadośćuczynieniu pokrzywdzonemu wyrządzonej mu krzywdzie. 

Przepis art. 335 §1 k.p.k. stanowi że, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle 
jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, 
a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można 
zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności i skazać sprawcę bez rozprawy. 
Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie 
na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar 
lub innych środków karnych, uwzględniających również prawnie chronione interesy 
pokrzywdzonego.

Podstawową przesłanką zastosowania tego przepisu jest przyznanie się oskarżonego 
do winy. Nie jest wystarczające, że oskarżony przyznaje się do popełnienia zarzucanego 
mu czynu (sprawstwa). Z oświadczenia oskarżonego powinno również wynikać, że 
poczuwa się on do odpowiedzialności karnej za ten czyn, a więc, że uznaje on swoją 
winę. 

Zgodnie z art. 387 k.p.k. do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich 
oskarżonych na rozprawie głównej, oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo 
zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek 
o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka 
karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania 
postępowania dowodowego. 

3.      Mediacja

Prawo nie wyklucza żadnej kategorii sprawców ani rodzajów przestępstw – niezależnie 
czy są to występki czy zbrodnie – z możliwości mediacji, ani naprawienia szkody, ani 
próby pojednania się z ofiarą. 

Zgodnie z art. 53 §3 k.k., wymierzając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne 
wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo 
3 S. Waltoś, Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 roku, w: Prok. i Pr. 1997, 
nr 8, s. 27.
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ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. 
Na uwadze trzeba mieć także art. 60 §2 pkt. 1 k.k. o nadzwyczajnym złagodzeniu 
kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze 
sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób 
naprawienia szkody.

Zgodnie z art. 23a k.p.k., sąd lub prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego 
i pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej 
w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym 
i oskarżonym. Udział obydwu stron w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. 
Zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera organ kierujący 
sprawę do mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu 
celów i zasad postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich o możliwości cofnięcia tej 
zgody, aż do zakończenia postępowania mediacyjnego.

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego osiem razy wskazują na postawę 
sprawcy, jako istotny element i kryterium oceny jego czynu i konsekwencji, a przede 
wszystkim stopnia jego odpowiedzialności i dojrzałości, które, jeśli ocena ich jest 
pozytywna, budują przekonanie, że sprawca zasługuje na łagodniejszą karę.  

Z jakiś względów sprawca przestępstwa rzadko kiedy korzysta z tych „szans”. Walczy 
„o siebie” i w tę walkę (o udowodnienie sprawstwa, przypisanie winy, a w końcu 
wymiar kary) wkłada cały swój wysiłek, energię i pieniądze. Tym samym prezentuje 
postawę, że „świat kręci się wokół niego”, że proces toczy się przede wszystkim wokół 
„jego sprawy” i, że on sam nie może za wiele stracić. 

Rzadko kiedy przestępcy umyślni biorą odpowiedzialność za zły czyn i jego skutki. 
Rzadko kiedy powstrzymują się przed kwestionowaniem ustaleń sądu i uzasadnienia 
wyroku. Raczej nie traktują pokrzywdzonych jako rzeczywistych ludzi, którzy z ich 
ręki doświadczyli konkretnych krzywd. Przyczyny tej postawy są różne. Postawa 
takiego sprawcy, mimo że „legalna”, bo niezakazana przez prawo, oznacza, że 
prawdopodobnie jest on obojętny na krzywdę ludzką, skoncentrowany na sobie, nie 
poczuwa się do tego by wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania i nie ma 
skrupułów, aby bronić swoich racji „za wszelką cenę”, także za cenę ignorancji potrzeb 
lub uczuć pokrzywdzonych. Czy nie jest on więc człowiekiem egocentrycznym, który 
ignoruje ludzką krzywdę, a więc człowiekiem groźnym?

Podsumowując, zadośćuczynienie ma trzy znaczenia:
•	 zadośćuczynienie to odkupienie winy, ekspiacja, pokuta,
•	 zadośćuczynienie to naprawienie szkody, odszkodowanie,
•	 zadośćuczynienie to czynienie zadość swoim obowiązkom, powinnościom 

i prośbom. 

Ta wiedza właściwie powinna Ci wystarczyć do przemyślenia, czym według Ciebie 
jest zadośćuczynienie, znalezienia sposobu zadośćuczynienia, zaplanowania go 
i przystąpienia do działania. 
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Istotne i konieczne dla zrozumienia zadośćuczynienia jest przyjęcie przez Ciebie 
perspektywy, że zadośćuczynienie to postawa. To coś więcej niż słowa i deklaracje 
lub chęci. To postawa, która wynika z przyjętych przez człowieka wartości i wiąże 
się z określonymi zachowaniami lub gestami. Jako postawa ma swoją ciągłość 
i trwałość. Wynika z konsekwencji decyzji i czynów, a nie z heroizmu, „słomianego 
ognia” czy porywania się na coś mało możliwego. Zadośćuczynienie ma swojego 
autora – sprawcę krzywdy – i to on właśnie, i wartości które prezentuje, które 
realizuje w konkretnych działaniach i zachowaniu – wpływa na wiarygodność 
zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie wypływające z postawy człowieka zazwyczaj nie 
jest aktem jednorazowym, lecz codziennym. Każdego dnia można robić coś dobrego, 
„z nawiązką” dla kogoś, coś, co wynika ze zrozumienia swoich błędów i wyrządzonego 
zła. Postawy zadośćuczynienia można się nauczyć, lecz wymaga ona nakładu pracy 
oraz czasu.

Zadania

Zadanie 1. Zadośćuczynienie – krok pierwszy 

Przeczytaj przypadek Dawida K. i Bronisławy K., rodziców Jana K. zabitego w bójce 
studenta. Po jego śmierci ich życie drastycznie i nieodwracalnie zmieniło się, nie tylko 
pod względem majątkowym, lecz także społecznym i psychicznym. Przeczytaj także 
tekst poniżej, który obrazuje,, w jaki sposób  sądy definiują krzywdę i zadośćuczynienie, 
a następnie zdecyduj, czy przyznasz rodzicom Jana K. to, czego się domagają.

Przypadek Dawida i Bronisławy K.

Dawid K., Bronisława K. i Maria W. wystąpili przeciwko Łukaszowi Z. 
o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią ich syna 
i narzeczonego Jana K., w następstwie pobicia go przez Łukasza Z. w dniu 15 
marca 2014 r.

W trakcie toczącego się procesu karnego zapadł wyrok karny skazujący Łukasza 
Z. na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności za udział w bójce, sprowadzenie 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i nieobjęty zamiarem skutek w postaci 
śmierci ofiary. Sąd karny zasądził obowiązek naprawienia szkody za realne 
straty, które rodzice ponieśli w związku z zabiegiem „ratującym życie” Jana 
K., (kosztownym, ale nieskutecznym) i pogrzebem. Sąd karny nie zasądził 
zadośćuczynienia.

Jan K. był jedynym synem Dawida K. i Bronisławy K. W pozwie uzasadnili, że 
jego śmierć wiązała się dla nich z ogromną krzywdą moralną, ich psychicznym 
cierpieniem, utratą nadziei na uwolnienie się z trudnej sytuacji majątkowej, 
na lepsze warunki życia i realnych perspektyw bezpiecznej emerytury.

Obydwoje byli pracownikami fizycznymi (Dawid K. pracował na budowie, 
Bronisława K. była pielęgniarką zatrudnioną na pół etatu z powodu cięć 
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etatów). Ich syn Jan K. był studentem politechniki i miał certyfikat grafika. 
Mimo młodego wieku i małego doświadczenia, był ceniony w środowisku 
grafików i wykonywał zlecenia – projekty graficzne – dla poważnych firm. 
Mógł istotnie poprawić los rodziców i zabezpieczyć im przyszłość. Zaś 
aktualnie pomagał im finansowo, tak, że byli w stanie spłacać kredyt, który 
zaciągnęli między innymi na pokrycie kosztów jego studiów.  

Ponadto Jan K. zamierzał zawrzeć związek małżeński z Marią W. i z tego 
powodu jego rodzice poczynili już pewne nakłady finansowe. W związku z jego 
śmiercią ponieśli straty finansowe w kwocie 42.900 zł, wynikłe z utraty jego 
rzeczy osobistych, przygotowań i odwołania uroczystości ślubnych i wreszcie 
związanych ze sprowadzeniem do Polski zwłok syna i jego pochówkiem.

Sąd karny zasądził na ich rzecz określoną kwotę za poniesioną przez nich 
szkodę, lecz zupełnie pominął zadośćuczynienie za „bezpieczną przyszłość” 
i zadośćuczynienie za krzywdę moralną.

Definicja krzywdy i zadośćuczynienia według sądów

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej, 
spowodowanej czynem niedozwolonym, uregulowane jest w prawie cywilnym. 
W razie śmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego lub 
instytucji przez nich wskazanej stosowną sumę pieniężną jako zadośćuczynienie 
za doznaną przez nich krzywdę moralną.

Celem przepisów prawa cywilnego jest zwiększenie ochrony ofiar czynów 
niedozwolonych przez ułatwienie najbliższym członkom rodziny zmarłego 
dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne rekompensujące im ból, 
cierpienie oraz rozpacz po stracie osoby bliskiej.

Zadośćuczynienie ma kompensować przedwczesną utratę członka rodziny, 
skutkującą naruszeniem chronionej prawem więzi rodzinnej i prawa do życia 
w rodzinie, jako dobra osobistego.

Jednocześnie odszkodowanie, które można przyznać obejmuje wymierne szkody 
majątkowe, zaś zadośćuczynienie jest za szkody niemajątkowe, pogorszenie 
bowiem sytuacji życiowej może być wynikiem zarówno obiektywnej konieczności 
zmiany sposobu zarobkowania lub kształcenia się, czy realizowania w sferze 
społecznej, jak i osłabienia lub utraty sił, bólu albo poczucia osamotnienia, a nawet 
wstrząsu psychicznego.

Podstawę dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę moralną z powodu śmierci 
osoby najbliższej stanowi naruszenie szczególnego dobra osobistego, jakim jest 
więź rodzinna. Nie chodzi jednak o każdą więź rodzinną, ale o wyjątkowo silną 
więź emocjonalną, szczególnie bliską w relacjach rodzinnych, której zerwanie 
powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy.
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Osoba dochodząca zadośćuczynienia za krzywdę nie jest poszkodowana jedynie 
pośrednio, ale również może być pokrzywdzona bezpośrednio, bowiem to właśnie 
najbliższym członkom rodziny zmarłego została wyrządzona samoistna krzywda, 
polegająca na zerwaniu tej szczególnej, bliskiej więzi emocjonalnej łączącej ich 
z osobą zmarłą. Najbliższy członek rodziny przeżywa, niekiedy bardzo nasilony, 
ból spowodowany śmiercią najbliższej mu osoby, jeżeli oczywiście łącząca ich 
więź była silna i rzeczywiście bliska.

Zadośćuczynienie nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby 
uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, gdyż jego celem jest kompensacja 
doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego 
śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do 
zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

Zadośćuczynienie służyć ma kompensacji doznanej krzywdy, pomóc 
w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości, złagodzić cierpienia po utracie osoby 
bliskiej, a okolicznościami wpływającymi na jego wysokość są m.in. dramatyzm 
doznań, poczucie osamotnienia i pustki po śmierci najbliższego, cierpienia moralne 
i wstrząs psychiczny po nagłej śmierci bliskiej osoby, charakter i rodzaj zaburzeń 
w prawidłowym funkcjonowaniu – zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby 
bliskiej oraz proces leczenia doznanej traumy, rodzaj i intensywność więzi łączącej 
pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, 
stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości 
i zdolność do jej zaakceptowania, wiek pokrzywdzonych – powodów.

W ocenie ogromu doznanej krzywdy trzeba oceniać rodzaj i intensywność 
więzi łączącej powoda ze zmarłym, wieku uprawnionego do zadośćuczynienia, 
stopnia i trwałości cierpień i bólu po śmierci osoby najbliższej, a także wpływu jej 
śmierci na życie osobiste powoda, poczucie osamotnienia i zachwianie poczucia 
bezpieczeństwa. Dodatkowym kryterium oceny – w zależności od sytuacji – może 
być utrata poczucia bezpieczeństwa, poczucie niższej wartości wobec innych 
ludzi, grupy odniesienia, nieodwracalna utrata nadziei na poprawę swojego losu.

Niewątpliwie krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno 
ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Każdy przypadek powinien być traktowany 
indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, przy czym 
ocena ta powinna opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie 
subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego.

Krzywda powodów wynikająca z utraty jedynego dziecka – jedynego z najbliższych 
i najważniejszych dla nich osób, których nikt nie może zastąpić, jest niewątpliwie 
wyjątkowo dotkliwa i będzie trwać przez całe jego życie, a jej skutki są obecnie 
nie do przewidzenia. Nie ulega wątpliwości, że oceniając według kryteriów 
obiektywnych, trzeba stwierdzić, iż krzywda wywołana śmiercią dziecka jest 
jedną z najbardziej dotkliwych z uwagi na rodzaj i siłę więzów rodzinnych oraz 
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rolę pełnioną w rodzinie przez dziecko.

Uwzględniając poglądy zaczerpnięte z orzeczeń sądów, oceń rozmiar krzywdy 
powodów – rodziców Jana K. i jego narzeczonej – i uwzględnij istotne okoliczności, 
mające wpływ na rozmiar cierpienia i sytuację powodów po jego śmierci.

Następnie wydaj decyzję w ich sprawie. Czy przyznasz im zadośćuczynienie? Dlaczego? 
Jak uzasadnisz swoją decyzję, czyli co konkretnie przewidzisz i uwzględnisz? Jeśli 
Twoja odpowiedź jest twierdząca, jaką kwotę im przyznasz?

Pokrzywdzeni/Powodzi Rozmiar krzywdy

(okoliczności wpływające na 
rozmiar cierpienia i sytuację 
powodów po śmierci 
najbliższego, negatywne 
konsekwencje śmierci syna 
w wyniku pobicia)

Twoja decyzja 
o przyznaniu 
pokrzywdzonym/
powodom 
zadośćuczynienia 
(uzasadnienie i kwota)

W drugim etapie tego zadania odnieś do siebie przepisy prawa cywilnego i orzeczenia 
sądów dotyczące zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną zbrodnią. Czy korzystałeś 
z nich, aby podejść odpowiedzialnie do swoich „błędów”? Jakich działań nie podjąłeś? 
Jakie działanie podjąłeś i z jakim skutkiem? 

Zadanie 2. Zadośćuczynienie – krok drugi 

Pamięć o człowieku – o ofierze – to podstawowy, czasem być może jedyny, sposób 
zadośćuczynienia. Świadomość wyrządzonej krzywdy to za mało. Świadomość ta 
nierozłącznie wiąże się z pamięcią o człowieku, którego skrzywdziliśmy, z emocjami, 
które w związku z tym czujemy, głosem sumienia, swoistą więzią z pokrzywdzonym 
(pokrzywdzonymi), zwłaszcza, jeśli krzywda jest nieodwracalna.

Przeczytaj uzasadnienie swojego wyroku lub, jeśli je gromadzisz, dokumenty 
prokuratora i prasę, a następnie napisz, jak ofiarę w Twojej sprawie opisał sąd, 
ewentualnie prokurator i prasa:

…………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………
………………………………………….………………………………………………

A Ty sam jak pamiętasz swoją ofiarę (ofiary)? Jak miała (miały) na imię, jaka była jej 
(ich) data urodzin, jaki miała (miały) kolor włosów, czym na co dzień się trudniła 
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(trudniły), kogo „osierociła” („osierociły”), jaki był w niej (nich) potencjał? 

Może Twoja ofiara była Ci nieznana albo „przypadkowa”, albo złączona jakąś więzią, 
lecz wiedz, że z perspektywy wartości i prawa nie była obojętna. I myślę, że wciąż ona 
stawia Ci pytania. Zastanów się człowiek, którego zabiłeś …
•	 Kim byłby dzisiaj, gdyby żył? 
•	 Kim byłby dla swoich bliskich i otoczenia? 
•	 Co mógłby robić w życiu? Co osiągnąć?
•	 Komu mógłby pomóc?
•	 Jakich uczuć by doświadczył?
•	 Czego dotyczyłyby jego marzenia, nadzieje, plany?

Czy chciałbyś napisać do niego (niej) list i wyrazić, co myślisz o nim (niej) i wartości 
jego (jej) życia, wyrazić to, że wiesz o jego (jej) najbliższych oraz o tym, jak oni 
przeżywają ból i stratę? 

Zadanie 3. Zadośćuczynienie w trakcie kary – krok trzeci 

A może jesteś zdania, że na zadośćuczynienie jest za późno? Albo, że jest ono 
niemożliwe? Niezależnie od Twojego subiektywnego przekonania, upływu czasu 
i rozmiaru krzywdy, istnieją realne sposoby zadośćuczynienia dokonanej zbrodni. 
Uwzględniając jego trzy rozumienia, wymyśl i napisz przynajmniej po trzy 
takie sposoby. Pamiętaj, że zadośćuczynienie jest jednym z warunków, które sąd 
penitencjarny bada zanim udzieli wcześniejszego zwolnienia z zakładu karnego. 

Zadośćuczynienie jako odkupienie winy, ekspiacja, pokuta: …………………………
………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………

Zadośćuczynienie jako naprawienie szkody, odszkodowanie: ………………………
…………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………

Zadośćuczynienie jako czynienie zadość swoim obowiązkom, powinnościom 
i  prośbom: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………................

Zadanie 4. Zadośćuczynienie w trakcie kary – krok czwarty

Skoro nie ma takiej rzeczy, która zwalniałby Cię z zadośćuczynienia za zło, skoro 
zadośćuczynienie to postawa, która ma uwiarygadniać Ciebie i Twoją poprawę 
w oczach innych i własnych, to przyjmij, że od dziś Twoje życie – mimo że w więzieniu 
– „kręci się” wokół zadośćuczynienia. To główny temat filmu, w którym grasz swoją 
rolę. To misja Twojej firmy życia, dla której masz opracować business plan. 
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Twoim ostatnim zadaniem jest opracowanie długoterminowego (np. 5-letniego, 
10-letniego) planu zadośćuczynienia według załączonej karty pracy.

Plan powinien uwzględniać: 
•	 Twoje imię i nazwisko,
•	 motywujący Cię tytuł planu lub motto,
•	 cel planu,
•	 główne obszary i działania, na których się skoncentrujesz,
•	 zakres odpowiedzialności, którą zechcesz wziąć na siebie,
•	 datę ukończenia planu,
•	 genezę planu,
•	 Twoje zasoby, potencjały i kompetencje, które wykorzystasz dla realizacji planu,
•	 ludzie, których pozyskasz dla realizacji planu,
•	 zasoby, które pozyskasz dla realizacji planu,
•	 wysokość środków finansowych potrzebnych do realizacji planu,
•	 konkretne działania/prace/akcje/produkty (szczegółowa treść planu) oraz sposób 

i okres/termin ich realizacji. Zwróć uwagę, czy w tym punkcie zaplanowałeś 
i przyjąłeś na siebie konkretne zobowiązania. 

To trudne i wymagające zadanie, lecz z takich właśnie zadań składa się 
odpowiedzialność i wolność, do których chcesz dorosnąć. Udowodnij, że 
„zasługujesz” na obydwie wartości.

Nie zawsze zadośćuczynienie w formie finansowej jest możliwe i celowe. Dlatego 
równie dobrym sposobem jest tzw. zastępcze zadośćuczynienie czy pośrednia 
ekspiacja, czyli na rzecz innych osób lub grup słabszych społecznie (np. ofiar 
wypadków drogowych, dzieci z domu dziecka, niepełnosprawnych, itp.). Być może są 
to jedyne dostępne formy zadośćuczynienia na etapie odbywania kary, gdy realnym 
sposobem rehabilitacji (także we własnych oczach) jest angażowanie się np. w akcje 
charytatywne, pomoc innym potrzebującym więźniom, prace społeczne na rzecz 
administracji więziennej czy samorządowej, darowizny. 

Pamiętaj, że formą zadośćuczynienia może być także jak najlepsze wypełnianie swoich 
codziennych obowiązków i zobowiązań, wzięcie na siebie współodpowiedzialności za 
kogoś, wyjście naprzeciw potrzebom człowieka, który żyje lub pracuje obok Ciebie 
(np. zbieranie nakrętek z myślą o chorym dziecku, a nie o wniosku nagrodowym, 
pomoc w odrabianiu lekcji, napisaniu listu).
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ZESZYT 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZAPRAWA DO 
WOLNOŚCI I DOBREGO ŻYCIA

Wolność znaczy odpowiedzialność i właśnie dlatego ludzie boją się wolności.

G.B. Shaw

Cele:
•	 Ugruntujesz wiedzę o wartościach i ich znaczeniu dla swojego odpowiedzialnego 

postępowania. 
•	 Zrozumiesz związek między odpowiedzialnością, a wolnością. 
•	 Rozwiniesz umiejętność samooceny oraz identyfikacji czekających Cię szans 

i zagrożeń.
•	 Rozwiniesz umiejętność zauważania przejawów odpowiedzialności w codziennym 

życiu.

Pomocne książki: Jeśli chcesz więcej popracować nad swoją wolnością-
odpowiedzialnością, sięgnij po: V. King, Wewnętrzny teatr, Warszawa 1997 i S. Covey, 
7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2003, V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu 
sensu, Warszawa 2012.

Trochę wiedzy

„Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym” 
(Jan Paweł II). To samo trzeba powiedzieć o odpowiedzialności. 

O ile wolność doczekała się wielu wyobrażeń, odniesień, symboli i pomników, 
to odpowiedzialność kojarzy się po prostu z człowiekiem jako takim. Choć nie 
brak pewnych barwnych określeń, jak „człowiek jest kowalem swojego losu”, „jest 
sternikiem – wszystko w jego rękach”, „człowiek jest reżyserem swojego życia”, „być 
człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym” (A. De Saint-Exupery).

Człowiek? Czy to o Tobie mowa? Jeśli tak, to za co jesteś odpowiedzialny, ale tak 
konkretnie? Co to znaczy, że jesteś odpowiedzialny za siebie: za to kim jesteś, za 
to kim się stałeś, za to kim co dzień się stajesz? 
Co to znaczy, że jesteś odpowiedzialny za własne życie? Że jesteś jego reżyserem?1  
Co to znaczy, że jesteś reżyserem swojego życia? 
Czy dostrzegasz, że bardziej chodzi o Twoją wolność wewnętrzną niż zewnętrzną? 
To o tej pierwszej jest Twoje życiowe przedstawienie, które chcesz wyreżyserować. 

1 „Reżyser” to dobra przenośnia. Ze „sternikiem” byłoby za mokro, z „kowalem” za gorąco.
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To samym sobą i nią w pełni zarządzasz, pod warunkiem, że ją poznasz 
i zrozumiesz…
Czy jesteś na to gotowy? 

„W Teatrze Naszego Życia często zapominamy, kim jesteśmy, przebrani na co dzień 
w kostiumy naszego zawodu i ukryci za jego maską. Utożsamiamy się z rolami, 
które gramy i w które wierzymy: jesteśmy Kierownikami, Politykami, Studentami, 
Inżynierami, Finansistami lub Gospodyniami. My nie odgrywamy jedynie roli, my 
sądzimy, że nią jesteśmy. Nie tylko nosimy maski, my wierzymy, że one są nami. 
Zapominamy, że jesteśmy czymś więcej, noszącym tylko pewne przebranie; jak na 
maskaradzie. Oczywiście nie ma nic złego w odgrywaniu roli. W rzeczywistości 
gramy wiele ról w ciągu każdego dnia i będziemy tak robić. Problem pojawia się 
jedynie wówczas, jeżeli zatracamy własne «ja» w tej grze i zbyt poważnie traktujemy 
daną rolę. Gdy zapominamy, kim jesteśmy, wtedy cierpimy i czujemy się bezwolni. 
Jesteśmy przekonani, że nie mamy wyboru i że wszystko, co nam pozostało, to nadal 
odgrywać starą sztukę. W sztuce pamiętamy, że nasze «ja» przywdziało jedynie 
maskę. Wiedząc, kim jesteśmy, wybieramy role, które chcemy grać, maski które 
chcemy założyć – mając pełną świadomość, że możemy przyjąć rolę lub ją porzucić 
zgodnie z naszą wolą. Zdajemy sobie sprawę z istoty naszej sztuki i widzimy jej cel 
w szerokiej perspektywie. A ponieważ wiemy, że tak naprawdę „nie ma problemu”, 
widzimy cały humor towarzyszący grze. Humor daje dystans. Daje szansę aby zmienić 
punkt widzenia”2.

Punktem wyjścia do zrozumienia odpowiedzialności jest wolność. Każdy z nas ma 
swoją wolność wewnętrzną i zewnętrzną. Ta wewnętrzna jest nieograniczona, co nie 
oznacza, że nie wymaga uwagi, ćwiczeń, wewnętrznej dyscypliny, trudu. Przejawia 
się w marzeniach, wyobraźni, tworzeniu piękna i dobra. Jest ona sprawnością, która 
podlega nieustannemu ćwiczeniu, jak u sportowców czy muzyków. W przeciwnym 
razie słabnie.

Wolność zewnętrzna to wolność, która korzysta z zewnętrznych warunków, 
zewnętrznych i fizycznych możliwości, szans, jakie stwarza jej świat i Twoich 
fizycznych, psychicznych czy materialnych zasobów (ciało, poziom inteligencji, 
cechy osobowości, zasobność portfela). Jest ograniczona. Nie możemy być wolni od 
danego nam czasu, miejsca i przestrzeni, od praw fizyki czy biologii. Nie jesteśmy 
czarodziejami ani nasz świat, nie jest światem magii. I dobrze. Na pewno codziennie 
przekonujesz się, że wolność absolutna nie istnieje, a nawet jeśli, nie sprostałbyś jej. 
Byłaby zbyt ciężka do uniesienia i zbyt wielka, aby z niej korzystać. 

Nawet tracąc wolność zewnętrzną (np. wolność poruszania się na skutek paraliżu czy 
kary pozbawienia wolności), człowiek pozostaje wolny dzięki wolności wewnętrznej. 
Dlaczego? Bo jest ona warunkiem do bycia odpowiedzialnym. A człowiek nie 
może wymazać z siebie odpowiedzialności. Nie możesz wybierać, czy będziesz 
odpowiedzialny, czy nie. Jedyne o czym decydujesz to kiedy?
2 V. King, Wewnętrzny teatr, Warszawa 1997, s. 16.
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Co daje wolność wewnętrzna? W więzieniu wszystko sprzysięga się, aby pozbawić 
więźnia woli przetrwania. To, dla czego warto było dotąd żyć, zostaje brutalnie 
odebrane. Pozostaje jedynie ostatnia z dostępnych człowiekowi swobód – wolność 
wyboru własnego stanowiska w obliczu konkretnych okoliczności3.

Zadania

I. Wolność wewnętrzna

Zadanie 1. Stań się reżyserem

Wyobraź sobie, że jesteś reżyserem. Masz temat swojego przedstawienia, ważne 
postacie i pytania, stek różnych przygód i anegdot. Masz aktorów lepszych i gorszych, 
masz publiczność i scenę. Nie masz tytułu swojej sztuki ani scenariusza. Samo życie 
będzie w pewien sposób pisało scenariusz – miejsce akcji, czas, codzienne sytuacje, 
warunki życia. Co do samych akcji i reakcji postaci odtwarzanych przez aktorów, to 
Ty rządzisz i podpowiadasz ich przebieg i dialogi. Tym zajmiesz się później. Co do 
tytułu, to pierwsze Twoje zadanie – wymyśl tytuł dla swojej życiowej sztuki.

Tytuł Twojej życiowej sztuki

Zadanie 2. Publiczność i sojusznicy  

Ludzie, którzy obserwują Twoje życie lub w nim uczestniczą, to Twoja publiczność. 
Jest to Twoja rodzina, krewni, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, ludzie, od 
których zależysz i ci, którym jesteś coś winien.

„Publiczność nadaje sens Twojej grze. Jeżeli nikt nie interesowałby się Twoim życiem 
– jeżeli nikogo nie obchodziłoby Twoje przedstawienie –  gra wydawałaby się nie 
mieć żadnego znaczenia (…) Inni ludzie dają Ci znać, co im się podoba w Twojej 
grze. Mogą oni zwykle powiedzieć, czy jesteś na scenie autentyczny, czy też udajesz 
kogoś, kim nie jesteś”4. Inaczej mówiąc, publiczność jest Twoim lustrem społecznym. 
Ignorować ją, jest niemądre, gdyż mija się z celem przedstawienia. 

Wśród nich są Twoi sojusznicy, ci, którzy sprawiają, że nie jesteś sam, na wsparcie 
których możesz liczyć. Prócz nich, w Twoim wewnętrznym teatrze są zapewne inne 
zasoby, dzięki którym znajdujesz motywację i siłę: motto, piosenka, ulubiony bohater, 
autorytet, wspomnienie o kimś lub o czymś, doświadczenie czegoś dobrego albo 
wręcz przeciwnie, czegoś złego, od czego chcesz się uwolnić. 
3 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2012, s. 18.
4 V. King, op.cit, s. 20.
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Wypisz swoich sojuszników:

Kto konkretnie? Co konkretnie?
Ludzie
Doświadczenia i wspomnienia
Rzeczy
Słowa, motto życiowe

Zastanów się także:
•	 Kto lub co udziela Ci najwięcej wsparcia i zachęty?
•	 Czy Twoja publiczność jest przede wszystkim pełna entuzjazmu, zrozumienia, 

zainteresowania, czy znudzona...? Dlaczego?
•	 Czy na widowni są ludzie, którzy przeszkadzają i okazują Ci brak szacunku?
•	 Czy czujesz, że wobec widowni możesz być autentyczny, prawdziwy?
•	 Gdybyś mógł zmienić publiczność, jak ona by wyglądała?

Zadanie 3. Aktorzy wewnętrzni

Jest w Tobie artysta, o którym nie wiesz. 

Jalai-ud-Din Rumi

Twój kolejny krok w reżyserii – to poznanie i zrozumienie aktorów. Jeden reżyser, ale 
kilku lub kilkunastu aktorów, gdyż masz w sobie coś z bohatera, i coś z cynika, coś ze 
świętego, i coś z okrutnika, coś z szeryfa albo kowboja, i coś z polityka, coś z dziecka 
i coś z łobuza. Jedni są aktorami drugoplanowymi i w danej sytuacji schodzą na dalszy 
plan. Inni są albo chcą być na pierwszym planie. Czy znasz swoich aktorów, rozumiesz 
ich i potrafisz prowadzić, aby dobrze odegrali przypisaną im rolę i nie popsuli całej 
sztuki?

„Aktorzy potrzebują reżysera, który by wydobył i spoił w całość ich talenty i działania. 
Zasadniczo reżyser jest odpowiedzialny za całe przedstawienie ”5.

Zaznacz jakich aktorów masz w sobie? 

Sportowiec Pracoholik Filozof Artysta
Święty Aktywista-Działacz Rodzic Marzyciel
Społecznik Król Ważniak Dziecko
Geniusz Mediator Guru Rycerz
Mąż Uczeń Muzyk Męczennik
Prezydent Dyplomata Komediant Idealista
Lider Przyjaciel Księgowy Głupiec

5 Tamże, s. 24.
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Mnich Adwokat Domator Przedsiębiorca
Żarłok Fanatyk Badacz Uzdrowiciel
Pisarz Alkoholik Pustelnik Wojownik
Opiekun Dziennikarz Polityk Psycholog
Sędzia Naukowiec Sędzia Policjant
Nauczyciel Zgrywus Poszukiwacz Projektant
Nawigator Ogrodnik Detektyw Inżynier
Dyrygent Górnik Rolnik Skąpiec
Wynalazca Organizator Budowniczy Dobry
Pesymista Mechanik Magik Buntownik
Człowiek Optymista Snob Tancerz
Oskarżyciel Obcy Perfekcjonista Szaleniec
Architekt Śmiałek Ofiara Zabójca
Trener Prześladowca Próżniak Kryminalista
Menedżer Smutas Prawnik Manipulator

Zadanie 4. Władza reżysera – panowanie nad samym sobą

Nikt nie jest wolny, kto nie jest panem samego siebie. 

Epiktet

Nie możesz kierować innymi, jeżeli nie potrafisz kierować sobą. 

John Cullen

„Niezbędnym warunkiem powodzenia sztuki jest, abyś to Ty objął miejsce Reżysera 
i stworzył ośrodek wewnętrznej władzy. Jeżeli nie weźmiesz odpowiedzialności 
za swoje przedstawienie, ktoś inny to zrobi. Prawdopodobnie nie będziesz wtedy 
zadowolony z rezultatów. W Teatrze Wewnętrznym to Ty jesteś Reżyserem – centrum 
sterującym Twojej osobowości. Jest nim Twoje «ja», znajdujące się w określonym czasie 
i przestrzeni. Twoim zadaniem jako Reżysera jest zjednoczenie obsady i realizacja 
sztuki. Dla wielu sztuka po prostu «dzieje się» i nikt nią nie kieruje”6. Jak jest u Ciebie?

„Siedzenie na krześle Reżysera nie czyni Cię Reżyserem. Niektórzy z Twoich 
wewnętrznych aktorów myślą, że to oni reżyserują, lecz tak nie jest. Inni ludzie mogą 
chcieć kierować Twoim życiem, ale i oni nie są Twoją wewnętrzną władzą. Aby być 
prawdziwym Reżyserem, musisz to odkryć, co to oznacza dla Ciebie”7.

6 Tamże, s. 24.
7 Tamże, s. 52-53.
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Wyobraź sobie, że jesteś w swoim wewnętrznym teatrze i siedzisz na krześle reżysera. 
Rozluźnij się, oddychaj spokojnie. Wróć do pytania kim jesteś? Jaka jest Twoja 
tożsamość? Twoje „ja”?

- czy to Twoje ciało – W jaki sposób siedzisz i chodzisz? Jaką postawę przyjmujesz? 
Jaki smak czujesz w ustach? Gdzie jest napięcie w Twoim ciele? Kto opiekuje się 
Twoim ciałem i kontroluje Twój stan fizyczny?

Opisz swoje ciało:  ……………………………………………………………………

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

- czy to Twój umysł – Czy zauważyłeś, jak ciągle zmieniasz zdanie, aby zareagować 
na nowe idee i nową wiedzę? Czy dostrzegłeś, jak potrafisz skupić swoje myśli 
lub mieć w nie wgląd i pozwolić sobie na samokrytykę? Czy potrafisz wyjść poza 
swój subiektywizm i odnieść się do wiedzy obiektywnej (zasad postępowania, 
wiedzy, wyników badań naukowych)? Czy potrafisz prawidłowo odczytywać 
rzeczywistość, przewidywać, planować, rozwiązywać problemy? Czy zauważyłeś, 
jakie są Twoje przekonania i osądy? I kim jest ten, kto zmienia Twoje zdanie lub 
nadaje kierunek Twoim myślom? 

Opisz swoje myśli – czy są stałe, czy zmienne, czy uspokajają czy powodują 
wrzenie, z jaką życiową myślą utożsamiasz się: ……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- czy to Twoje emocje – Czy zauważyłeś, jak Twoje uczucia ciągle się zmieniają i jak 
są ze sobą sprzeczne? Czy potrafisz je nazwać? Które przeważają? Jak pozwalasz 
im się wyrazić? Co robisz, aby je opanować? Czy masz zdolność zmieniania tego, 
co odczuwasz? Czy emocje rządzą Tobą i Twoim przedstawieniem?

Opisz swoje uczucia – które dominują, które masz skłonność odczuwać, które 
sprawiają Ci kłopot, o których powiedziałbyś, że rządzą trochę bardziej niż 
chciałbyś: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- czy to Twoje role społeczne – Czy zatracasz się w granych przez siebie rolach, 
choć wiesz, że one i Twoja gra prowadzi donikąd? Czy nie traktujesz swojej roli 
(swoich ról) zbyt poważnie – tak, że jesteś przekonany, że nie masz wyboru? Czy 
w którejś z ról znajdujesz swoją tożsamość? Czy masz przekonanie, że to kim 
jesteś nie zależy od Twoich ról? Dlaczego?

Wymień swoje najważniejsze role, które odgrywasz w życiu. Moje ważne role: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Czy jesteś kimś więcej i kimś innym niż suma tych wszystkich elementów? Czy to, 
kim jesteś, nie zależy od Twoich ról oraz sytuacji, dochodzących do głosu uczuć oraz 
umysłu, który nie wie wszystkiego?

Gdy zapominasz, kim jesteś – identyfikując się tylko z rolą albo skupiając się tylko 
na swoim ciele i wyglądzie albo uciekając w świat myśli - wtedy czujesz się bezwolny. 
Być może jesteś przekonany, że nie masz wyboru. Tak długo, jak identyfikujesz się 
z daną rolą czy jedną ze swoich części, tak długo jak się w nie angażujesz, nie masz 
możliwości zrozumienia jej ani siebie, a w konsekwencji zmiany swojego sposobu gry. 
W skupieniu przemyśl poniższe stwierdzenia i dopisz co myślisz:

Jestem umysłem, lecz mimo to jestem czymś jeszcze więcej ………………………….

Jestem emocjami, lecz mimo to jestem czymś jeszcze więcej …………………………

Jestem ciałem, lecz mimo to jestem czymś jeszcze więcej ………………………….”8.

„Nasze ciała, umysł, emocje i role stale się zmieniają, ale nasze «ja» – nie. Aktorzy 
przychodzą i odchodzą, ale Reżyser jest stale obecny. Możesz wycofać się z roli, lub 
z biznesu, lub z konta w banku, ale nie możesz wycofać się z siebie. Jesteś sobą pod 
wszystkimi maskami. Możesz porzucić kostium, możesz wycofać się z roli, ale nigdy 
nie możesz porzucić samego siebie. Twoje „ ja” jest tym, kim Ty jesteś, gdy już nie 
możesz bardziej się cofnąć”9.

To, kim jesteś tworzy fundamenty pod to, co robisz. Jesteś przede wszystkim reżyserem 
swojej życiowej roli i życiowego spektaklu. Twoje zadanie jako reżysera jest trojakie:
•	 Po pierwsze, poznaj swoich aktorów i zaakceptuj ich.
•	 Po drugie, nawiąż z nimi kontakt i zaakceptuj ich potrzeby i pragnienia.
•	 Po trzecie, przyjmij odpowiedzialność za swoich aktorów i poprowadź ich do 

gwiazd.

Wiedz, że masz wszystko, co trzeba:
Jesteś  ð więc masz świadomość i wolę
Masz  ð więc jesteś właścicielem umysłu, emocji i ciała
Czynisz  ð więc masz zdolność rozpoznawania, akceptacji i upoważniania

Zadanie 5. Poznawanie swoich trudnych aktorów 

W tym zadaniu podobnie jak w zadaniu nr 3, chodzi o samopoznanie. Nosisz w sobie 
kilka autentycznych postaci. Identyfikujesz się z nimi – to Twoi wewnętrzni aktorzy. 
Jako reżyser bierzesz odpowiedzialność za ich słabe i mocne strony, za ich talenty, siłę, 
słabość, okrucieństwo, niewiedzę, aspiracje i potrzeby. 

Być może masz w swojej ekipie jednego lub trzech niekochanych aktorów, 

8 Tamże, s. 57.
9 Tamże, s. 54.
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prawdopodobnie wyrzuconych z innego teatru. Zazwyczaj sprawiają oni najwięcej 
problemów – są niedostosowani i agresywni, są „wyrzutkami”. Mimo profesjonalisty, 
którym jesteś, trudno Ci ich akceptować i lubić. 

Ci groteskowi, brzydcy, wrodzy i niechciani aktorzy żyją w piwnicach Twojego 
wewnętrznego teatru. Czają się w cieniu lub za zamkniętymi drzwiami. Byli tłumieni 
przez innych aktorów, a może nawet przez Ciebie. Trudno było Ci znaleźć dla nich rolę. 
Nie chciałeś lub nie potrafiłeś zapanować nad nimi. Popychali Cię do impulsywnych 
czynów, prowokowali do gniewu i potem źle czułeś się sam ze sobą. Jednak jako reżyser 
nie możesz sobie pozwolić na wygnanie któregokolwiek z aktorów wewnętrznej 
sztuki, zamieszkałych w Twojej piwnicy, bez względu na to, jak bardzo byliby 
odpychający. Kiedy czujesz się brzydki, musisz uznać swoją «brzydotę». Gdy czujesz 
się podły lub godny pogardy, musisz zwrócić uwagę na swojego okrutnego aktora. 
Kiedy masz ochotę zabić, koniecznie musisz uznać swojego wewnętrznego małego 
zabójcę. Uznanie danego uczucia nie oznacza, że będziesz je wyrażał czy odgrywał, 
lecz tylko przyznanie, że jest ono częścią Twojego doświadczenia. Jeżeli trafi w światło 
reflektorów i zostanie poobserwowane, jego intensywność znacznie zmaleje”10. 
Jeśli nie postawisz trudnego aktora na scenie, jeśli nie okażesz mu zainteresowania 
i odbierzesz szansę zagrania, będzie on niszczyć Twoje życiowe przedstawienie. 
Tożsamości i role, których się wypierasz lub które tłumisz, są zagubioną częścią 
Ciebie, czekającą na uznanie. One pragną po prostu być częścią przedstawienia. Jeśli 
pozostaną w zamknięciu i cieniu, staną się Twoimi wrogami. 

Spróbuj ich znaleźć, przypomnieć sobie ich imię. Porozmawiaj z każdym z nich 
z osobna. Zapisz ten dialog korzystając z poniższych pytań11. Może za kilka miesięcy 
trzeba będzie do niego wrócić. 

Dialog między Reżyserem a Aktorem
Reżyser Aktor
Co czujesz? Czuję …
Czego ci brakuje? Brakuje mi …
Czego naprawdę chcesz? To czego naprawdę chcę …
Gdybyś to miał, czego byś ponadto pragnął, co 
byłoby jeszcze ważniejsze?

To, co byłoby jeszcze ważniejsze, 
to …

Gdybyś i to miał, czy jest coś, co jest jeszcze 
bardziej ważne? Jakie jest Twoje najgłębsze 
pragnienie?

Najgłębszym moim pragnieniem 
jest …

Jestem tutaj, aby dać ci to, czego chcesz. To 
czego poszukujesz już posiadasz w sobie. To jest 
twoja cecha, która potrzebuje być dopełniona.

Aby zostać aktorem-gwiazdą, 
cechą, którą potrzebuję 
rozwinąć jest …

10 Tamże, s. 72.
11 Tamże, s. 80.
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Jak się czujesz w tym momencie, gdy już masz 
to, czego pragnąłeś?

W tym momencie czuję …

W rozmowie czy poza nią spróbuj po prostu obserwować swoich trudnych, 
„niekochanych” aktorów, bez oceniania czy osądzania. Wiedz, że osąd ogranicza 
spojrzenie. Staraj się dostrzec raczej to, co jest, niż to, co życzyłbyś sobie zobaczyć. 

Czasami nie akceptujesz części siebie, ale prawda jest taka, że aktor, którego odrzucasz, 
pozostaje. Trudnego aktora nie można zignorować ani zniszczyć. Dlaczego? Ponieważ 
jest to pewien potencjał, który – jako reżyser – możesz przekształcić i spożytkować. 
Przecież nawet jak Twoja ręka jest kaleka albo zdeformowana lub nie bardzo ją lubisz, 
to nie ucinasz jej, lecz nadal z niej korzystasz i być może leczysz ją. 

„Prościej jest zaakceptować pewne postacie, jeżeli odbieramy je jako niedojrzałe lub 
niekompletne, a nie odrażające”12. Gdy uczysz się lubić te części siebie, akceptować 
je, okazywać im współczucie, to generalnie uczysz się lubić, akceptować i współczuć 
– a więc uczysz się pewnych umiejętności społecznych i uwrażliwiasz. Przenosisz to 
potem na innych ludzi. Zacznij więc od siebie – od swojego wewnętrznego teatru. 
Trenuj na sobie. Trenuj siebie. 

Zadanie 6. Ostatni krok w reżyserii

„Każdy z nas jest odpowiedzialny za wystawienie i produkcję przedstawienia 
swojego życia. Gdy będziesz pełnić rolę Reżysera wkrótce odkryjesz, że przejęcie 
odpowiedzialności wymaga czegoś więcej niż poznania siebie lub pokochania siebie. 
Niezbędne jest też wyposażenie siebie w siłę i władzę nad samym sobą. Na sztukę 
reżyserii składa się świadomość, akceptacja i wola. Ten połączony wysiłek tych trzech 
jakości, ostatecznie prowadzi do pełnego panowania nad sobą i swoim losem. Robiąc 
ostatni krok w reżyserii, uczysz się, jak przejąć pełną odpowiedzialność za uczestników 
Twojego przedstawienia i jak wyposażyć ich w jednolite poczucie ostatecznego 
celu i kierunku działania. Wspierasz ich rozwijający się potencjał. Wyposażasz ich 
w nowe, autentyczne metody gry. Wyposażenie się w siłę i moc oznacza pozwolenie 
sobie na wybór i grę. Tylko Ty możesz sam sobie wydać takie pozwolenie. Nikt 
nie może dokonać ostatecznego wyboru za Ciebie. Nikt nie może przyjąć Twojej 
odpowiedzialności. Organizacja Twojego życia zależy od Ciebie. Osobista wola jest 
dynamiczną siłą inicjującą działanie, siłą zmieniającą świat. Bez woli nie miałbyś 
energii, aby poruszać się po scenie. Bez woli nie miałbyś energii, by wyrazić swoje 
pragnienia. Bez woli Twoje przedstawienie nie miałoby celu”13.

Kiedy coś robisz, możesz sprawdzić, która część Ciebie kieruje działaniem, czyli która 
część Ciebie wydaje pozwolenia. Czy rządzi Reżyser, czyli Ty, czy któryś z aktorów?

Wypisz co w ostatnim miesiącu Ci się nie udało, sytuacje, w których popełniłeś błąd 
12 Tamże, s. 81.
13 Tamże, s. 83.
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czy straciłeś panowanie nad sobą, sytuacje, w których kogoś zawiodłeś, mimo że 
planowałeś, chciałeś, aby było inaczej – prościej mówiąc, chciałeś dobrze, a wyszło 
źle, mimo że tak wiele od Ciebie zależało. Wypisz trzy takie sytuacje, zdarzenia, 
a następnie zastanów się, który z aktorów – mimo Twojej reżyserskiej woli – doszedł 
do głosu i zaczął rządzić przedstawieniem. 

Sytuacja Czy jako reżyser 
rządziłeś?

Który aktor 
rządził?

Z jakiego 
powodu?

Twój wewnętrzny aktor zaczął rządzić, gdyż czuje się słaby albo niedostrzegany 
albo w ten sposób rekompensuje sobie jakieś kompleksy, niskie poczucie wartości, 
ograniczenia jakie stawia mu życie. Spróbuj odkodować ten powód i wpisać go 
w trzeciej kolumnie powyższej tabeli. 

Następnie dodaj mu siły – aktor jest przecież częścią przedstawienia – przywołaj go po 
imieniu i porozmawiaj z nim14:

Reżyser Aktor …………..
Czego nie masz już więcej ochoty robić? 
(Twoje „nie” na coś)
Jeżeli byłbyś pewny sukcesu, co najbardziej 
chciałbyś robić? (Twoje „tak” na coś)
Jakie zasoby, rekwizyty lub fundusze 
pomogłyby Ci odegrać swoją rolę jak 
najskuteczniej? (bądź konkretny)
Który z członków obsady wspierającej 
mógłby Ci pomóc w tej nowej roli, aby Twoje 
przedstawienie odniosło sukces? 
Jak na Twojej roli skorzystaliby członkowie 
obsady i inni ludzie?
Jaki nowy tytuł nadałbyś tej sztuce?
Jakie działanie chciałbyś przedsięwziąć, aby 
wprowadzić je w życie?

Zaprojektuj nowy scenariusz, wspomagający zdolności i ambicje Twojego aktora. 
Jako Reżyser, co jesteś gotowy zrobić konkretnie w swoim codziennym życiu, aby to 
zrealizować? Jak to zrobisz? 

Pomyśl o tym i zacznij działać. Działaj tak, jak gdyby nowy scenariusz już stał się 
rzeczywistością.

14 Tamże, s. 92.
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II. Wolność zewnętrzna 

Zadanie 7. Co to takiego nieodpowiedzialność?

Skoro istnieje odpowiedzialność to powinna istnieć jej odwrotność, czyli 
nieodpowiedzialność. Słowniki nie definiują „nieodpowiedzialności”. Definiują 
cechę – co to znaczy być „nieodpowiedzialnym”. Człowiek nieodpowiedzialny to 
taki, który nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje czyny, nie przewiduje ich 
konsekwencji i na którym nie można polegać.

Wśród synonimów „nieodpowiedzialności” znajdziemy bogaty zasób słów, jak: 
lekkomyślność, naiwność, nierozsądność, działanie bez zastanowienia, nierozważne 
i ryzykowne działanie, brak przezorności, brak rozsądku i rozwagi, brak wyobraźni, 
pochopność, ryzykanctwo, bezmyślność, bezrefleksyjność, beztroska, głupota, 
niefrasobliwe podejście, brak roztropności, brak sumienności i właściwej uwagi, 
nieuwaga, brak namysłu, brak rozeznania i wiedzy, brak rozwagi, niekierowanie 
się powszechnymi zasadami lub prawem, pośpiech, żywiołowość, kierowanie się 
egoizmem i własnym interesem, lekceważenie, nieostrożność, nieprzezorność, 
niestałość w poglądach, uczuciach i przekonaniach, niezapobiegliwość, niezaradność, 
roztrzepanie, niezorganizowanie się, bezkrytycyzm, niedojrzałość, niewiedza, 
brawura, buntownictwo, nieroztropność, ryzykowanie, zacięcie, zuchwałość, 
chwiejność, niestabilność, zmienność.

Zależy nam na odpowiedzialności, dlatego ją i jej odwrotność określamy na tak wiele 
sposobów i stawiamy jej wysokie wymagania. Nie akceptujemy nieodpowiedzialności. 
Sprawdź, na czym konkretnie polega nieodpowiedzialność opisanych niżej ludzi?15  
Wypisz słowa lub zwroty, które według Ciebie świadczą o ich nieodpowiedzialności. 
I jakie są jej skutki? Czy któreś z nich, w jakimś stopniu dostrzegasz u siebie? 

1.

JK. realizując własne – niezgodne z prawem – cele oraz próbując ratować własną osobę 
przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, nie przebiera w środkach i decyduje 
się na popełnienie najcięższej zbrodni zabójstwa. JK. wielokrotnie bywał poddawany 
resocjalizacji w zakładach karnych. Jest jednak osobnikiem niepoprawnym, którego 
bardziej pociąga działalność przestępcza, związane z nią ryzyko i korzyścią niż 
uczciwa praca.

Na czym konkretnie polega 
nieodpowiedzialność JK.?

(słowa, które świadczą o jego 
nieodpowiedzialności)

Jakie są jej skutki?

Co 
z nieodpowiedzialności 
JK. i w jakimś stopniu 
dostrzegasz u siebie?

15 Opisy to wybrane i zmodyfikowane fragmenty uzasadnień wyroków sądowych w sprawach 
o zabójstwa. Inicjały są zmienione.
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2. 

DG. w żaden sposób nie wykazał skruchy podczas procesu. Wprawdzie przyznał się 
on do dokonania rozboju na dwóch osobach, ale przyznanie to nie miało na celu 
pomocy wymiarowi sprawiedliwości. DG. został tak „osaczony” dowodami, że 
uznał, iż lepiej jest przyznać się do napadu rabunkowego i podjąć próbę przerzucenia 
odpowiedzialności za zabójstwa na inne osoby. Tak więc przyznanie się było środkiem 
do osiągnięcia celu uchylenia się od ukarania za dwa zabójstwa. Oskarżony DG. 
zarzucał wszystkim, tj. policji, prokuraturze, sądowi tendencyjność, stronniczość, 
preparowanie dowodów, a nawet rasizm, tak jakby zapomniał o tym, czego sam się 
dopuścił. Żaden z jego zarzutów nie potwierdził się dowodowo. 

Na czym konkretnie polega 
nieodpowiedzialność DG.?

(słowa, które 
świadczą o jego 
nieodpowiedzialności)

Jakie są jej skutki?

Co 
z nieodpowiedzialności 
DG. i w jakimś stopniu 
dostrzegasz u siebie?

3.

AZ. działał z przygotowanym planem. W jego realizacji wykazał się determinacją. 
Działał przemyślanie, wręcz programowo. W wyjątkowo podstępny sposób 
uprowadził ufne, kochające go dziecko. Fakt ten nie stanowił dla niego żadnej bariery 
uczuciowej czy moralnej. Potraktował to wręcz jako atut, dzięki któremu łatwiej było 
mu uprowadzić z domu właśnie to dziecko i wykorzystać dla swych egoistycznych, 
niecnych zamiarów. Stworzył chłopcu pozory dobrej woli. Kupił mandarynki 
i wyprowadził w ustronne miejsce, gdzie udusił go własnymi rękoma. Nie cofnął się 
przed próbami przerzucenia odpowiedzialności na ojca dziecka. Ostatecznie przyznał 
się do mordu, ale jego szczególnie naganne zachowanie w toku procesu świadczy, iż 
wyrażany przez niego żal nie miał wcale emocjonalnego podłoża. Sąd potraktował 
to jako deklarację bez pokrycia, służącą jego własnym celom procesowym. 
Jego przyznanie było czysto formalne, zwłaszcza, że z materiału dowodowego 
niedwuznacznie wynikało, iż nikt inny, tylko właśnie on jest sprawcą. Przeciwko 
AZ. przemawia również jego dotychczasowa droga życiowa: był wielokrotnie karany, 
w miejscu zamieszkania cieszył się zdecydowanie negatywną opinią, ponieważ 
nigdzie nie pracował, podejmował jedynie krótkotrwałe prace dorywcze, nadużywał 
alkoholu, a pod jego wpływem był agresywny. Wielokrotnie przebywał w izbie 
wytrzeźwień. Także podczas pobytu w zakładzie karnym jego zachowanie oceniono 
jako niepoprawne.
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Na czym konkretnie polega 
nieodpowiedzialność AZ.?

(słowa, które świadczą o jego 
nieodpowiedzialności)

Jakie są jej skutki?

Co 
z nieodpowiedzialności 
AZ. i w jakimś stopniu 
dostrzegasz u siebie?

4.

U ZK. dominują uczucia gniewu, drażliwości, występują niedobory empatii 
i współczucia. Kumulujący się w jego psychice gniew może znajdować rozładowanie 
w aktach gwałtownych, szczególnie w sytuacji, gdy mechanizmy kontroli są osłabione 
przez zażywanie środków odurzających. ZK. charakteryzuje niska tolerancja frustracji, 
niski próg wyzwalania agresji, silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności 
i lekceważenia norm społecznych. Wnioski płynące ze zgromadzonych w sprawie 
opinii biegłych lekarzy psychiatrów, biegłego psychologa, wywiadu środowiskowego, 
opinii z aresztu śledczego, jak również wypowiedzi części świadków w pełni 
uzasadniają przyjęcie, iż ZK. jest osobnikiem całkowicie zdemoralizowanym. Tak 
ukształtowana osobowość wymaga stałej i trwałej kontroli w warunkach więziennych.

Na czym konkretnie polega 
nieodpowiedzialność ZK.?

(słowa, które świadczą o jego 
nieodpowiedzialności)

Jakie są jej skutki? Co 
z nieodpowiedzialności 
ZK. i w jakimś stopniu 
dostrzegasz u siebie?

Zadanie 8. Odpowiedzialność jest dla twardzieli?

Zapewne masz swoją ulubiona muzykę, słuchasz konkretnego wykonawcy? Lubisz 
go i identyfikujesz się z jego brzmieniem i tekstami? Jeśli tak, posłuchaj od nowa jego 
utworów i tekstów. Staraj się usłyszeć to, co przekazuje Ci na temat odpowiedzialności? 
Zanotuj to sobie i podaj dalej, czyli przekaż innym. 

Zadanie 9. Bądź pro-aktywny

Pro-aktywność to inaczej Twoja odpowiedzialność rozumiana jako zdolność do reakcji, 
gotowość do udzielenia odpowiedzi. Jesteś pro-aktywny, czyli odpowiedzialny, jeśli 
uważasz, że sam tworzysz swój los i jesteś za niego odpowiedzialny. Jeśli przejmujesz 
inicjatywę, ale też bierzesz odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, życie. Jeśli 
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jesteś nastawiony na rozwiązania16.

Przeciwieństwem postawy pro-aktywnej jest postawa reaktywna, gdy uważasz, że 
Twoje reakcje wynikają z kontroli przez zewnętrzne warunki. „Dzięki” tej postawie 
uwalniasz się od odpowiedzialności. Winę i odpowiedzialność za Twoje zachowanie 
ponosi ktoś inny, ktoś „z zewnątrz”. To błędne przekonanie. Viktor Frankl, więzień 
obozów koncentracyjnych, psycholog, obserwował swoje reakcje na poniżenia 
w hitlerowskim obozie zagłady i doszedł do wniosku, że pomiędzy bodźcem czy tzw. 
prowokacją a ludzką reakcją zawsze jest jeszcze wolność wyboru, na którą składają 
się: samoświadomość, wyobraźnia, sumienie, wolna wola. Odwołanie się do tych 
wszystkich własności trzeba nazwać odpowiedzialnością. 

Człowiek odpowiedzialny mówi: „Mogę zmienić swoje nawyki. Oczywiście to potrwa, 
ale jeśli to ważne, zrobię to…”, „Mam dużo obowiązków, muszę coś z tym zrobić …”. 

Tymczasem człowiek reaktywny mówi: „Taki już jestem i nic na to nie poradzę”, „Na 
nic nie mam czasu, …”, „Gdyby doba miała 40 godzin, …”. 

Przeanalizuj, jaką na co dzień przyjmujesz postawę, w sytuacjach i zdarzeniach, które 
nie idą po Twojej myśli. 

Zadanie 10. Program wolnościowy – certyfikat odpowiedzialności

Odpowiedzialność wymaga odniesienia się do wolności. Zaś zrozumienie wolności 
wymaga doświadczenia jej, czyli uniesienia ciężaru codziennych decyzji i ponoszenia 
za nie konsekwencji. To jest możliwe także w zakładzie karnym lub innej instytucji, 
w której jest się „podwładnym” czy zależnym od czyichś woli i działań. Z wolnością 
wiąże się także planowanie.

Twoim zadaniem jest stworzenie konkretnego planu na życie „za murem”. Weź 
dodatkową kartkę, przeczytaj tekst w ramce i staraj się odpowiedzieć na zawarte 
w nim pytania. Nawet jeśli Twój ostatni dzień w zakładzie karnym jest odległy albo 
niewiadomy, jest dobrym punktem odniesienia, aby zrozumieć na jakim etapie jesteś 
i z czym konkretnie wiążesz swoją odpowiedzialność. 

TWÓJ PROGRAM WOLNOŚCIOWY

Wyobraź sobie ostatni dzień w ZK – jutro masz wyjść na kontrolowaną 
wolność. Tym jest przecież warunkowe zwolnienie, gdy pozostajesz pod 
kontrolą państwa (kuratora) i społeczeństwa. 

O której wstaniesz? W co się ubierzesz? Co spakujesz do torby podręcznej, 
a co do innych toreb? Co zabierzesz ze swojej celi? Jak jeszcze przygotujesz się 
do wyjścia? 

16  I. Haba, Efektywne zarządzanie sobą, czyli 7 nawyków skutecznego działania wg St. Coveya. 
Źródło: http://www.lo13.wroc.pl/dl/skuteczne_dzialanie.pdf (01.09.2017).
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Kto po Ciebie wyjdzie? I jeśli to będzie ktoś bliski, co mu powiesz i co mu 
ofiarujesz? Sam otrzymałeś przecież największy dar – życie „na wolności”. 

Co będzie zawierał Twój portfel – jakie dokumenty i ile pieniędzy? Czy 
będziesz miał na bilet do miejsca zamieszkania albo na taksówkę?

Co pomyślisz o minionych latach w zakładzie? Co pomyślisz o sobie – kim 
się stałeś? 

Czy wiesz po co to wszystko było – po co odbywałeś karę, po co byłeś 
w więzieniu, jakiemu celowi to służyło? 

Co osiągnąłeś? Kim się stałeś? Czego udało Ci się nauczyć? W jakich 
programach resocjalizacyjnych sprzyjających Twojej readaptacji społecznej 
brałeś udział? Czy potrafisz je wymienić? Czy potrafisz wymienić trzy 
konkretne korzyści, jakie dzięki każdemu z nich odniosłeś? Co osiągnąłeś? 

Jakie masz wykształcenie? Jaki zawód zdobyłeś? Jaką pracę teraz podejmiesz? 
Na ile procent oceniasz szanse zatrudnienia? Z czego zamierzasz się utrzymać?

Czy Twoi bliscy będą z Ciebie dumni? Czy będą mogli liczyć na Twoją pomoc 
– będziesz w stanie dać im wsparcie materialne i emocjonalne? Dlaczego tak 
myślisz?

Czy zrobiłeś sobie listę spraw do załatwienia? Czy zrobiłeś listę spraw dla 
Ciebie najważniejszych? Czy zrobiłeś listę spraw ryzykownych – jesteś w stanie 
nazwać swoje słabości i pokusy, które mogą Cię przerosnąć? Czy zrobiłeś listę 
swoich problemów do rozwiązania, z którymi w zakładzie nie udało Ci się 
skutecznie poradzić? Czy zrobiłeś listę trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu, które prawdopodobnie będziesz miał? Jak planujesz się z nimi 
uporać?

Czy zrobiłeś listę swoich obowiązków i zobowiązań, które podejmiesz, bo 
wiesz jaką pełnisz rolę w najbliższym otoczeniu? Czy zrobiłeś listę swoich 
sojuszników i przyjaciół, ludzi, na których pomoc możesz liczyć?

Jakie jest Twoje motto życiowe? Znalazłeś je i zapisałeś? Przeczytasz?

Jest wtorek, dzień roboczy. Czy zaplanowałeś najbliższe dni? Kiedy pójdziesz 
do urzędu pracy, urzędu gminy, banku? Kiedy spotkasz się z pracownikiem 
socjalnym? Czy zrobiłeś rozeznanie jakie są organizacje społeczne na rzecz 
opuszczających zakłady karne? Wymienisz je?

Kiedy spotkasz się z kuratorem? Czy przygotowałeś się do rozmowy z nim? 
Jak wygląda Twój plan wolnościowy, który mu przedstawisz? Co tam wpisałeś 
– pracę na umowę zlecenia albo regularne zatrudnienie, złożenie wniosku 
o rentę albo emeryturę, złożenie wniosku o zasiłek, edukację? 

Patrząc z perspektywy końca, jak myślisz kim i gdzie będziesz za 3 lata?




