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WSTĘP
Agresja  często  jest  przyczyną  wejścia  człowieka  w  kolizje  z  prawem

i odizolowanie go od społeczeństwa w więzieniu. Jednocześnie umieszczenie 
agresywnych  przestępców  w  placówkach  penitencjarnych  rozwiązuje 
problem  tylko  pozornie,  ograniczając  popełnianie  dalszych  przestępstw. 
Jednak trwająca dłuższy czas separacja człowieka od naturalnego środowiska 
powoduje trudności w funkcjonowaniu społecznym po opuszczeniu zakładu 
karnego. Poszukiwane są więc systemowe rozwiązania w zakresie środków 
poprawiających skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych,  a szczególnie 
tych  dzięki  którym  możliwa  będzie  redukcja  zachowań  agresywnych
i  skłonności  do  przemocy.  Jednym  z  nich  jest  szeroko  pojęta  kultura 
fizyczna, od dawna uznawana za kulturotechniczny środek oddziaływania na 
osoby  pozbawione  wolności.  Jej  walory  podkreślają  klasycy  wychowania 
resocjalizującego Stanisław Jedlewski i Czesław Czapów oraz współcześni 
kontynuatorzy ich myśli. Podkreślają oni, że aktywność fizyczna obejmując 
równocześnie biologiczną, psychiczną i społeczną sferę osobowości pozwala 
na wszechstronne kształtowanie pożądanych postaw osób niedostosowanych 
społecznie.  Jednakże  problematyka  aktywności  ruchowej  osadzonych
w  zakładach  karnych  jest  bardzo  słabo  zaznaczona  w  literaturze.
W przypadku izolacji więziennej, której immanentną cechą jest deprywacja 
wielu  potrzeb  zarówno  podstawowych,  jak  i  wyższego  rzędu,  aktywność 
fizyczna  nabiera  szczególnego  znaczenia  i  jest  warunkiem  zachowania 
zdrowia  fizycznego  i  psychicznego  więźniów,  którzy  po  odbyciu  kary 
powrócą do społeczeństwa.

W literaturze  przedmiotu  istnieje  wiele  doniesień  dotyczących  wpływu 
aktywności fizycznej na poziom agresji zawodników i widzów. Teoretyczne 
podstawy badań nad agresją w sporcie są ściśle związane z modelami agresji 
opracowanymi  przez  psychologów  i  o  ile  na  gruncie  psychologii  agresji 
doszło  do  pewnych  kompromisów  między  zwolennikami  poszczególnych 
koncepcji,  o  tyle  w  obrębie  sportu  istnieje  nadal  wiele  niedomówień. 
„Odczuwa  się  zatem  brak  dobrze  udokumentowanego  materiału  
empirycznego, informującego o tym, w jakim stopniu środki wychowawcze  
stosowane w sporcie (…) wpływają na zmianę ich [zawodników – wtrącenie 
R. P.] agresywności” (Kalina, 1991, s. 261).

Dość  powszechnie  kultura  fizyczna  utożsamiana  jest  przez  personel 
więzienny  z  ćwiczeniami  ruchowymi,  które  wpływają  głównie  na  wzrost 
sprawności  fizycznej,  co  w  warunkach  więzienia  spostrzegane  jest  jako 
potencjalne  zagrożenie.  W  mniejszym  stopniu  rozpowszechnione  jest 
przekonanie  o  psychospołecznych  efektach  aktywnego  uczestnictwa
w kulturze  fizycznej,  które  posiada  przecież  pewne wsparcie  empiryczne, 
pozwalające oczekiwać po zajęciach ruchowych czegoś więcej niż samych 
tylko  zmian  somatycznych.  „Trzeba  jednak  lojalnie  przyznać,  że  zakres 
naszej wiedzy, wywiedzionej z badań nad wpływem aktywności fizycznej na 
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sferę  psychiczną  człowieka,  jest  jak  dotąd  bardzo  ubogi” (Osiński,  2002,
s. 105). W związku z różnorodnością dyscyplin sportowych proponowanych 
osadzonym  nasuwa  się  pytanie,  czy  wpływ  poszczególnych  rodzajów 
aktywności fizycznej na poziom ich agresywności jest jednakowy. Pytanie to 
jest ważne w świetle obserwacji personelu więziennego i opinii niektórych 
autorów opisujących niekorzystne wpływy wybranych dyscyplin sportowych 
na  zachowania  zawodników.  Nie  budzi  zastrzeżeń  fakt,  że  aktywność 
fizyczna jest niezbędnym środkiem oddziaływania penitencjarnego, istnieją 
jedynie  wątpliwości,  czy  każdy  rodzaj  sportu  może  być  uprawiany  przez 
osadzonych. Istotne również z punktu widzenia praktyki penitencjarnej jest 
uzyskanie odpowiedzi,  czy treningi kulturystyczne więźniów, zwiększające 
ich sprawność fizyczną i wzmacniające siłę, często z pominięciem rozwoju 
umiejętności społecznych i dojrzałości moralnej, nie stanowią zagrożenia dla 
bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej lub społeczeństwa. 

W  aktualnym  systemie  penitencjarnym  brakuje  spójnego  programu 
kultury  fizycznej,  opartego  na  potwierdzonej  naukowo  wiedzy
o możliwościach wykorzystania jej do kształtowania społecznie pożądanych 
postaw więźniów. Brak również szczegółowych wskazówek metodycznych 
umożliwiających  prawidłowe  projektowanie  i  realizację  zajęć, 
uwzględniających specyfikę instytucji więzienia, jako miejsca oddziaływań 
wychowawczych oraz psychikę osadzonych – podmiotu tychże oddziaływań. 
Jest  to  ważne  w  świetle  badań,  które  wykazały,  że  „mechaniczne 
przenoszenie” na grunt więzienny metodyki  „wolnościowego” wychowania 
fizycznego lub treningu sportowego nie sprawdza się. Opracowanie ma na 
celu  wypełnienie  tej  luki,  stanowiąc  teoretyczne  podstawy  tworzącej  się 
nowej  subdyscypliny  naukowej  –  penitencjarnej  kultury  fizycznej  wraz
z  praktycznymi  wskazaniami  metodycznymi  dla  personelu  więziennego 
zajmującego  się  organizacją  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych  dla  osób 
pozbawionych wolności.

Kalisz, maj 2008
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W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność osobom, które na różnych 
etapach  tworzenia  w  istotnym  stopniu  przyczyniły  się  do  powstania  tej 
książki.  W  pierwszej  kolejności  składam  podziękowania  Andrzejowi 
Rejznerowi, mojemu opiekunowi naukowemu – publikacja jest zredagowaną 
i  nieco skróconą wersją rozprawy doktorskiej,  której  promotorem był  Pan 
Profesor.  Dziękuję  recenzentom  Panu  Profesorowi  Tadeuszowi  Rychcie
i Panu Profesorowi Wiesławowi Siwińskiemu, których uwagi merytoryczne 
zainspirowały mnie  do dalszych  poszukiwań i  badań,  a  wskazówki  miały 
bezpośredni wpływ na zmiany edytorskie poczynione w publikacji. Winien 
jestem  również  podziękowania  moim  przełożonym  Komendantowi 
Centralnego  Ośrodka  Służby  Więziennej  w  Kaliszu  płk.  Adamowi 
Kaczmarkowi  i  jego  Zastępcy  ppłk.  Krzysztofowi  Jędrzejakowi,  którzy 
umożliwili  mi  i  realizację  badań  w  ramach  działalności  naukowo  – 
badawczej ośrodka oraz opublikowanie wyników. Przeprowadzone badania 
wymagały  przychylności  i  pomocy  osób  pracujących  w  jednostkach 
penitencjarnych,  dlatego  jestem wdzięczny  dyrektorom  zakładów  karnych 
oraz wychowawcom, którzy pomogli mi w zebraniu materiału badawczego. 
Ważną  osobą,  której  nie  mogę  tutaj  pominąć  jest  Doktor  Piotr  Łapiński, 
którego  krytyczne,  ale  przyjacielskie  uwagi  często  sprowadzały  moje 
naukowe czynności na właściwe tory. Na zakończenie gorąco dziękuję mojej 
żonie Monice, za okazywaną cierpliwość, wsparcie i wyrozumiałość, kiedy 
mój rozwój naukowy odbywał się często kosztem życia rodzinnego.

Za  treści  przedstawione  w  niniejszej  książce  oraz  ewentualne 
niedociągnięcia  biorę  pełną  odpowiedzialność,  licząc  jednocześnie  na 
wyrozumiałość Czytelnika.  Mam szczerą nadzieję,  że podjęta  przeze mnie 
problematyka  przyczyni  się  do  większego  zainteresowania  efektywnością 
środka  oddziaływań  resocjalizacyjnych,  jakim  jest  szeroko  pojęta  kultura 
fizyczna,  a  przedstawione  badania  choć  trochę  przyczynią  się  do rozwoju 
penitencjarystyki.

Autor
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INTRODUCTION 

Aggression frequently results in committing crime which leads to isolation 
from a society due to imprisonment. However, placing aggressive inmates in 
prison penitentiaries does not solve the problem entirely, as it only reduces 
further commitment  of crimes.  Nevertheless,  long lasting separation of an 
inmate  from  his  natural  environment,  causes  difficulties  in  his  later 
functioning in a society after release from a prison. Therefore, we search for 
system  solutions  in  the  area  of  means  improving  the  effectiveness  of 
rehabilitation  impact,  especially  those  reducing  aggressive  behavior  and 
susceptibility  to  crime.  One  of  such  means  constitutes  a  widely 
comprehended term of physical education, which for a long time has been 
recognized  as  a  cultural  and  a  technical  aid,  influencing  inmates.  Its 
advantages  are  highlighted  by  classics  of  rehabilitation  education.  They 
emphasize that physical  activity,  involving biological,  psychical and social 
aspects  of  personality,  allows  for  thorough shaping  of  desired  attitude  in 
those  who  are  not  socially  adjusted.  Nevertheless,  the  controversiality  of 
physical activity of inmates remains slightly marked in literature. 

As far as the prison isolation is concerned, its core characteristic, which is 
deprivation of several needs, both basic ones and these of a higher level as 
well, physical activity turns to be of high significance and is a condition for 
maintaining  physical  and  mental  health  of  inmates,  who after  completing 
their sentence, will return to a society. 

In the literature of this subject, there are many insights on the influence of 
physical  activity  on  aggression  level  of  competitors  and  spectators. 
Theoretical  basis  of research on aggression in sport  are  strictly connected 
with  these  models  of  aggression  described  by  psychologists,  and  if  any 
compromise has been reached among supporters of given concepts on the 
ground of psychology of aggression, for sport area, there is still a lot unclear. 
Therefore, the lack of a well documented empirical material, informing about 
how educational means used in sport influence the change of  competitors of 
aggression, is evident. 

Quite  commonly  physical  education  is  identified  by  prison  staff 
exclusively  with  movement  exercises,  which  contribute  mainly  to  the 
development of physical fitness, which in prison environment is perceived as 
a potential  threat.  It is less known that the active participation in physical 
culture  results  in  psychosocial  effects,  nevertheless,  this  conviction  is 
somehow  empirically  supported,  allowing  us  to  expect  more  than  just 
somatic  changes.  Yet,  it  must  be  loyally  admitted  that  the  scope  of  our 
knowledge,  derived from research on the influence of physical  activity on 
mental sphere of human being, has been found so far very limited. Due to the 
diversity of sports discipline introduced to inmates, the identical influence of 
separate  sports  discipline  on  the  level  of  aggression  is  questioned.   This 
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question is important  in the light  of staff  observation and the opinions of 
some authors describing negative influence of selected sports discipline on 
competitors'  behavior.  It  is  by  all  means  agreed  that  physical  activity  is 
indispensable  mean  in  rehabilitative  impact,  nevertheless,  there  are  only 
doubts,  whether  all  kinds  of  sport  should  be  allowed  to  do  by  inmates. 
Moreover, it is also significant, as far as penitentiary experience is concerned, 
to  answer  if  bodybuilding  trainings,  developing  inmates'  strength  and 
contributing  to  their  fitness,  but  omitting  development  of  inmates'  social 
skills  and  moral  maturity,  constitute  threat  in  a  penitentiary  unit  or  in  a 
society.

Nowadays,  penitentiary  system  lacks  a  cohesive  programme  for 
physical education, which is based on a proven academic knowledge, applied 
to  shape  desired  social  attitude  in  inmates.  There  are  not  also  precise 
methodological  tips,  enabling  to  properly  design  and  conduct  classes, 
including specificity of a prison institution, as a place of educational impact, 
and inmates psyche- the subject of this impact.  This is very crucial in the 
light  of  research,  which  has  proved  that  the  ”mechanical  transfer”  of 
”liberation” methodology of physical  education  or sport  training to prison 
ground is useless. This study aims at filling this gap, constituting theoretical 
basis  for  development  of  a  new  academic  subdiscipline  –  penitentiary 
physical  education  including  practical  methodological  tips  for  prison staff 
involved in the organization of sport and recreation activities intended for 
inmates. 
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ROZDZIAŁ 1
Wykorzystanie kultury fizycznej do obniżania 
syndromu agresji osób pozbawionych wolności

Rozdział  ma  charakter  teoretyczny  i  został  podzielony  na  cztery 
podrozdziały,  w których zgodnie z tytułem pracy, omówiono problematykę
z  zakresu  aktywności  fizycznej  osób  pozbawionych  wolności,  agresji 
występującej  w  środowisku  więziennym,  wykorzystania  aktywności 
fizycznej  w  procesie  resocjalizacji  oraz  wpływu  aktywności  fizycznej  na 
zachowania agresywne. 

W  pierwszym  podrozdziale  oprócz  wyjaśnienia  podstawowych  pojęć
z zakresu kultury fizycznej znajduje się analiza historycznych uwarunkowań 
aktywności  ruchowej  więźniów  i  przepisów  regulujących  współczesną 
penitencjarną  kulturę  fizyczną.  Podrozdział  drugi  zawiera  opis  terminów 
związanych  ze  zjawiskiem  agresji  oraz  przyczyn  i  przejawów  agresji
w środowisku więziennym. W trzecim podrozdziale omówiono terminologię 
resocjalizacyjną  i  penitencjarną  oraz  proces  resocjalizacji  poprzez  kulturę 
fizyczną,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  psychospołecznych  efektów 
aktywności  fizycznej  i  funkcji  resocjalizacyjnych  kultury  fizycznej. 
Podrozdział ten zawiera również przegląd literatury przedmiotu oraz badań
z zakresu penitencjarnej kultury fizycznej. Rozdział teoretyczny kończy się 
przedstawieniem związków agresji  z  szeroko pojętą  aktywnością  fizyczną 
oraz głównych mechanizmów psychospołecznych wpływających na poziom 
agresji zawodników i widzów imprez sportowych.

1.1. Aktywność fizyczna osób pozbawionych wolności

1.1.1. Wyjaśnienia terminologiczne

Aktywność fizyczna
Termin  aktywność  w  znaczeniu  biologicznym  oznacza  działanie 

organizmu  zmierzającego  do  zaspokojenia  potrzeb.  Działalność  ruchowa 
człowieka posiada swoje źródło w naturalnej aktywności motorycznej oraz 
w potrzebie  przynależności  i  kontaktów społecznych.  Aktywność  fizyczna 
początkowo  służyła  wyłącznie  zaspokajaniu  potrzeb  biologicznych  takich 
jak: zdobywanie  pożywienia  podczas  polowań,  ucieczki  przed 
niebezpieczeństwami itp. (Wroczyński, 1985). Później, wraz z przejściem do 
osiadłego  trybu  życia  stopniowo,  zaczęła  umożliwiać  realizowanie  innych 
celów takich jak: wykonywanie ciężkich prac i obrona terytorium (Sekuła – 
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Kwaśniewicz, 1995). W wąskim znaczeniu aktywność oznacza reagowanie 
na bodźce płynące z otoczenia, natomiast w ujęciu szerokim utożsamiana jest 
z  różnorodnymi  formami  działalności  człowieka,  przy  pomocy,  których 
reguluje  on  swoje  stosunki  z  otoczeniem  społecznym  (Gracz,  1998). 
Społecznego  wymiaru  nadaje  aktywności  działalność  człowieka 
zmierzającego  do  zmiany  swojego otoczenia  stosownie  do  jego  własnych 
potrzeb i celów (Siwiński, 2000).

Aktywność  fizyczna  (physical  activity) jest  pojęciem  trudnym  do 
zdefiniowania,  gdyż  używane  jest  ono  nie  tylko  w  naukach  o  kulturze 
fizycznej.  Jest  ona  niezbędna  człowiekowi  w  każdych  okolicznościach, 
środowisku, w jakim się znajduje oraz etapie życia. Znaczenie ruchu zmienia 
się i ewoluuje wraz z wiekiem, jednak pozostaje on głównym czynnikiem 
warunkującym  zdrowie  jednostki  (Kiełbasiewicz  –  Drozdowska,  2001  a).
W  fazie  dzieciństwa  i  młodzieńczości  ruch  jest  stymulatorem  rozwoju, 
pomaga  osiągnąć  wysoką  sprawność,  kompensuje  przeciążenia  nauką
i  pomaga  kompensować  i  korygować  odchylenia  w  rozwoju 
psychofizycznym.  W  wieku  dojrzałym  pomaga  utrzymywać  na  stałym 
poziomie  ogólną  sprawność  fizyczną,  działa  jako  środek  profilaktyczny
i leczniczy w chorobach cywilizacyjnych i zawodowych. Wreszcie w wieku 
późnej  dorosłości  aktywność  fizyczna  opóźnia  procesy  inwolucyjne, 
utrzymuje wydolność organizmu i sprawność fizyczną (Winiarski, 1989). 

Poprzez  aktywność  fizyczną  rozumie  się  całą  działalność  człowieka 
związaną  z  wykonywaniem  dowolnego  ruchu  czy  wysiłku  fizycznego 
(Kłossowski, 1999). Składają się na nią: wysiłki zorganizowane, jak ma to 
miejsce  podczas  lekcji  wychowania  fizycznego,  treningu  sportowego
i  zdrowotnego,  zajęć  rekreacyjnych;  wysiłki  spontaniczne,  najczęściej 
nieregularne,  związane  z  rozrywkami,  pracami  fizycznymi,  czy  hobby 
(Przywęda,  1999).  Podobnie  A.  Pilawska  i  współ.  (2003)  określają 
aktywnością  fizyczną  wszelkie  ruchy  człowieka  zarówno  celowe,  jak
i  mimowolne,  podejmowane  podczas  pracy  zawodowej  i  wykonywania 
innych  obowiązków,  rekreacji  i  turystyki  oraz  uprawiania  sportu.
S. Kozłowski i K. Nazar stwierdzają, że jest to praca mięśni szkieletowych 
wraz z zespołem towarzyszących jej zmian czynnościowych w organizmie 
(1995). Oznacza to, że praktycznie każdy ruch wykonany przez człowieka, 
niezależnie  od  motywacji,  mógłby  być  uznawany za  aktywność  fizyczną. 
Nieco inaczej aktywność fizyczną definiuje R. Muszkieta,  opisując ją jako 
„każdą  pracę  wykonaną  przez  mięśnie  szkieletowe,  która  prowadzi  do  
wydatku  energetycznego  powyżej  poziomu  spoczynkowego  lub  powyżej 
poziomu potrzebnego do podtrzymania życia” (Muszkieta, 1999, s. 10). Owe 
ponadspoczynkowe  wydatkowanie  energii  oraz  progresywne  zmiany
w  organizmie  wyróżniają  aktywność  fizyczną  spośród  wszelkich  ruchów 
podejmowanych przez człowieka.

Zamiennie  stosowane  jest  również  pojęcie  aktywności  ruchowej 
(Kłossowski, 1999), która realizowana jest poprzez motoryczne właściwości 
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człowieka,  czyli  „całokształt  zachowań,  możliwości  i  właściwości 
ruchowych  ludzkiego  organizmu,  związanych  z  różnymi  formami 
przemieszczania  się  osobnika  w przestrzeni,  bądź  też  przemieszczanie  się
w stosunku do siebie różnych części jego ciała” (Drozdowski, 1999, s. 24). 
Cytowany autor wyróżnił następujące formy aktywności ruchowej: 

 zawodowa – związana z wykonywaniem czynności zabezpieczających 
naturalne warunki bytowe,

 czynności osobistych – związana z szeroko rozumianymi czynnościami 
higienicznymi i samoobsługowymi,

 rekreacyjna – ukierunkowana na odnowę biologicznych sił organizmu
i twórczych zdolności oraz samorealizację,

 rehabilitacyjna  –  zespół  zabiegów  ruchowych  ukierunkowanych  na 
poprawę  funkcjonowania  układów  ludzkiego  ciała  powstałych  na 
skutek urazów i chorób innych przyczyn,

 sportowa – właściwa dla różnych dyscyplin i konkurencji sportowych 
(Drozdowski, 1992, s. 29).

Funkcje aktywności fizycznej można sprowadzić do: stymulacji (funkcja 
rozwojowa)  i  adaptacji  (funkcja  przystosowawcza)  oraz  kompensacji 
(funkcja  wyrównawcza)  i  korekcji  (funkcja  naprawcza)  (Demel,  Skład, 
1986). Są one ze sobą ściśle związane i praktycznie nie ma między nimi ostro 
zarysowanych granic. W zależności od etapu ontogenezy ulegają one tylko 
zróżnicowaniu  co  do  jakości  i  natężenia  bodźców  stymulacyjnych, 
adaptacyjnych  i  korektywno  –  kompensacyjnych,  a  także  głębokości 
wywieranego przez  nie  wpływu na człowieka  (Grabowski,  1999).  Jednak, 
żeby osiągnąć  pożądane  efekty,  nie  wystarcza  sporadyczne  podejmowanie 
aktywności,  ale  należy  racjonalnie  dawkować  wysiłek  o odpowiednim 
natężeniu i systematycznie go powtarzać (Sozański, 1993).

M.  Kłossowski  uważa,  że  wszystkie  czynności  wykonywane  przez 
człowieka  można  podzielić  na  dwa  rodzaje  aktywności  fizycznej: 
wymuszoną – związaną z wykonywaniem zawodu lub innymi obowiązkami 
oraz dobrowolną – realizowaną z własnej woli w czasie wolnym od pracy 
zawodowej i innych obowiązków. „Natomiast powszechnie przyjęte pojecie  
aktywności  fizycznej  odnosi  się  w  zasadzie  do  tego  drugiego  rodzaju  –  
spontanicznej aktywności ruchowej, realizowanej w czasie wolnym od pracy  
zawodowej wybranej przez ćwiczącego formie i wielkości obciążeń (objętość 
i intensywność ćwiczeń).” (Kłossowski, 1999, s. 7). 

Akcentując  celowość  podejmowanej  aktywności  oraz  uwzględniając  jej 
formy  J. Barankiewicz  definiuje  aktywność  fizyczną  jako  intencjonalne 
podejmowanie różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń i dyscyplin sportowych dla 
rekreacji, wypoczynku i zdrowia (1992). Świadomie podjęta czynność, której 
towarzyszy zaplanowanie aktywności fizycznej pod względem czasu trwania, 
intensywności i systematyczności jej uprawiania jest ćwiczeniem fizycznym. 
(Szopa, Mleczko, Żak, 1996). 
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Próby  scharakteryzowania  ćwiczeń  były  podejmowane  przez  autorów 
różnych dziedzin nauki, którzy opierali się na kryteriach uwzględniających: 
rozwój ruchów w ontogenezie, potrzeby metodyczno – dydaktyczne, wpływ 
na  osobowość,  funkcje  fizjologiczne  i  zdolności  motoryczne,  uzależnienia 
genetyczne,  anatomiczne,  biomechaniczne  itp.  Jak  widać,  trudno  jest 
dokonać  wyczerpującej  charakterystyki  uwzględniającej  wszystkie 
wymienione  kryteria  (Januszewski,  Żarek,  1995).  Kryteria  fizjologiczno  – 
biomechaniczne  pozwalają  na  wyszczególnienie  pięciu  grup  ćwiczeń:
a) dynamicznych i statycznych, b) wykonywanych z różną intensywnością 
(umiarkowaną,  dużą,  submaksymalną,  maksymalną),  c)  standardowych
i  niestandardowych,  d)  cyklicznych  i  acyklicznych,  e)  rozwijających 
możliwości  motoryczne  (siła,  szybkość,  wytrzymałość,  zwinność, 
koordynacja). Inny podział o charakterze metodycznym uwzględnia stopień 
zgodności  ćwiczenia  z  walką  sportową  i  wyróżnia  ćwiczenia:  a)  ogólne 
(wszechstronnie  rozwijają  sprawność  fizyczną,  a  struktura,  intensywność
i  czas  trwania  ruchu  nie  mogą  być  bezpośrednio  przeniesione  na  walkę
w konkretnej  dyscyplinie  sportu),  b)  ukierunkowane  (ćwiczenia,  które  ze 
względu na taktykę i technikę, mogą być wykorzystane w różnych sytuacjach 
walki)  i  c)  specjalne  (gry  kontrolne,  ćwiczenia  startowe)  (Januszkiewicz, 
Żarek, 1995). 

Każde działanie motoryczne człowieka niezależnie od stopnia złożoności, 
opiera  się  na  elementarnych  automatyzmach  wytworzonych  na  skutek 
treningu, czyli  powtarzania czynności tak długo, aż w układzie nerwowym 
powstanie  ślad  pamięciowy  (stereotyp  dynamiczny)  zwany  nawykiem 
ruchowym (Bator, Kasperczyk, 2000, Rubinsztein, 1964). W mechanizmach 
regulacji  czynności  motorycznych  istotny  jest  udział  świadomości,
co  umożliwia  celową  ingerencję  w  programowanie  ruchu.  Obok 
neurofizjologicznych  mechanizmów  występują  psychiczne  komponenty 
regulacji czynności ruchowych. Istotna rola przypada tu trzem kompleksom 
procesów psychicznych:

 aktywacyjne – procesy motywacyjne, wolicjonalne i emocjonalne,
 orientacyjne  –  funkcje  percepcyjne,  kognitywne,  mnemomoniczne

i efektoryczne,
 kontrolne – procesy informujące o przebiegu i rezultacie czynności.
Ponadto w obrębie tych kompleksów ważną rolę odgrywa koncentracja 

uwagi, pamięć i wyobraźnia ruchowa, różne rodzaje myślenia i antycypacja, 
cechy charakteru oraz temperament (Duda, 2004, Macak, Hošek, 1987). 

P.  A.  Rudik  (1961)  zaproponował  psychologiczne  kryteria  podziału 
aktywności fizycznej, wyróżniając dwie kategorie ćwiczeń. Pierwsza dotyczy 
kształtowania poprzez ćwiczenia cech strukturalnych działalności sportowej. 
Zaliczyć do niej można aktywność fizyczną rozwijającą procesy emocjonalno 
– motywacyjne i wolicjonalne oraz ćwiczenia rozbudzające zainteresowania
i  zamiłowania.  Poprzez  ćwiczenia  fizyczne  następuje  także  kształtowanie 
procesów orientacyjno – poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, wyobraźnia, 
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myślenie)  oraz  doskonalenie  funkcji  uwagi  i  pamięci.  Druga  kategoria 
ćwiczeń,  związanych  z  nawykami  wytwarzanymi  w  trakcie  aktywności 
fizycznej,  obejmuje  kształtowanie  składników  osobowości  o  podłożu 
biologicznym zarówno genotypowym (zdolności, uzdolnienia i temperament) 
jak i fenotypowym (cechy charakteru, postawy zawodnika względem siebie, 
innych i do wysiłku).

O  ile  dla  praktyki  sportowej  kryteria  sensu  sticto psychologiczne  są 
niewystarczające  (Januszewski,  Żarek,  1995),  o  tyle
z  ogólnowychowawczego  punktu widzenia,  gdzie  aktywność  fizyczna  jest 
środkiem do kształtowania przede wszystkim osobowości, a nie wyłącznie 
umiejętności motorycznych czysto sportowych, klasyfikacja uwzględniająca 
podział  na  ćwiczenia  z  małym,  średnim i  dużym zaangażowaniem strony 
psychicznej jest bardzo przydatna.

Z aktywnością fizyczną człowieka wiąże się pojęcie motoryczności, które 
określa  „ogół  cech  (predyspozycji)  biologicznych  i  psychospołecznych,  
zdolności i umiejętności osobnika, które warunkują efektywne wykonywanie 
wszelkich  czynności  lub  zadań ruchowych.” (Wątroba,  2003,  s.  72 – 73). 
Przytoczona  definicja  potwierdza  konieczność  uwzględnienia  bardzo 
szerokiego  zakresu  zróżnicowanych  czynników  natury  biologicznej 
(strukturalne  i  funkcjonalne  cechy  budowy  ciała,  wydolność  fizyczna 
organizmu  warunkująca  określone  zasoby  energetyczne,  stan  zdrowia
i  uzdolnienia  ruchowe  stanowiące  podłoże  umiejętności  ruchowych)  oraz 
natury psychospołecznej (tryb życia, poziom aktywności ruchowej, postawa 
wobec  sprawności  motorycznej,  motywacja).  Współdziałanie  tych  dwóch 
kompleksów  czynników  warunkuje  bezpośrednio  dynamiczny  proces 
rozwoju motorycznego człowieka, który umożliwia efektywne kształtowanie 
niektórych jego elementów (ibid.). 

Brak lub uboga aktywność fizyczna – hipokinezja – wpływa negatywnie 
na  rozwój  psychofizyczny,  upośledza  sprawność  i  wydolność  fizyczną, 
odbija  się  niekorzystnie  na  sprawności  funkcjonalnej  układu  krążenia
i  oddechowego,  zaburza  procesy hormonalne  ze  wszystkimi  negatywnymi 
konsekwencjami dla pozostałych układów organizmu, doprowadza wreszcie 
do  nieprawidłowego  metabolizmu  tłuszczu,  a  w  konsekwencji
do powstawania nadwagi i otyłości (Bielski, 2005, Szwarc, 1985). Badania 
wykazały,  że  niedobór  ruchu  jest  przyczyną  zaburzeń  psychicznych,
do których należy obniżenie nastroju, depresja. Na hipokinezję narażone są
w szczególności osoby przebywające w placówkach penitencjarnych, gdzie 
ograniczenie  ruchu  jest  nieodłącznym  składnikiem  kary  pozbawienia 
wolności  i  jej  deprywacyjnego  charakteru.  Aktywność  fizyczna  może  być 
więc środkiem zmniejszającym dolegliwości więzienia i przyczyniać się do 
humanizacji  i  podmiotowego traktowania  osadzonych,  co w konsekwencji 
może doprowadzić do procesu ich społecznej readaptacji.

W  ruchach  uzewnętrzniają  się  nie  tylko  wielostronne  biologiczne 
właściwości  ustroju  człowieka,  ale  cała  różnorodność  jego  osobowości 
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(Raczek,  1991).  Zatem  znaczenie  aktywności  fizycznej  trudno  wiązać 
wyłącznie  z  zaspokajaniem  potrzeb  biologicznych,  wyrażających  się
w  kategoriach  anatomofizjologicznych,  profilaktycznych
i  przystosowawczych.  Bowiem istota  działania  ruchowego  wnika  głęboko
w sferę psychiczną i społeczną. „Zabawy ruchowe, gry i w ogóle aktywność
o charakterze sportowym, ćwiczenia gimnastyczne, marsze i biegi terenowe,  
turystyka  (...),  odbywane  w  atmosferze  dbałości  o  względy  wychowawcze
i  hedonistyczne  zdolne  są  sprzyjać  wyrabianiu  postaw,  wzbogacać  sferę 
wewnętrznych  przeżyć  jednostki  oraz  stwarzać  warunki  dla  psychicznego 
odprężenia.” (Osiński, 2002, s. 101).

Psychospołeczny wymiar aktywności fizycznej znajduje odzwierciedlenie 
w  licznych  koncepcjach  ludzkiego  działania  i  w  pełni  odnosi  się
do  różnorodnych  form aktywności  człowieka  w  obrębie  kultury  fizycznej 
(Gracz,  1998).  Aktywność  fizyczną  uznano  za  kluczowy  i  integrujący 
składnik  zdrowego  stylu  życia,  umożliwiający  utrzymanie  i  pomnażanie 
zdrowia  oraz  prawidłowy rozwój.  Jest  ona  także  podstawowym  środkiem 
profilaktycznym  wielu  chorób,  środkiem  antystresowym  oraz 
terapeutycznym  (Drabik,  1995,  1996,  Szwarc,  1985).  Nietrudno  dostrzec 
również  jej  zadań  utylitarnych  związanych  ze  sferą  czynności  dnia 
powszechnego i pracy, a pośrednio również z obroną kraju. Wreszcie ma ona 
znaczenie  w zaspokajaniu typowo ludzkich potrzeb estetycznych  (Osiński, 
2002).

W niniejszej pracy przyjęto przez aktywność fizyczną więźniów rozumieć 
wszelkie  działania  osób  przebywających  w  palcówkach  penitencjarnych, 
wiążące  się  z  ponadspoczynkowym  wysiłkiem  fizycznym,  podejmowane 
przez  nich  dobrowolnie  w czasie  wolnym od obowiązków,  polegające  na 
pozasportowych ćwiczeniach fizycznych lub udziale w zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych  organizowanych  na  terenie  lub  poza  terenem  jednostki 
penitencjarnej.  W  definicji  tej  nie  mieszczą  się  działania  pozbawione 
świadomie  podejmowanego  wysiłku  fizycznego,  a  będące  w  swej  istocie 
ruchem np. przysługujący więźniom spacer, przemieszczanie się po terenie 
jednostki  penitencjarnej,  prace  porządkowe  itp.  Pominięto  również  te 
czynności, które wiążą się z rywalizacją, ale są pozbawione cech aktywności 
ruchowej np. brydż, szachy, gry stolikowe, konkursy tematyczne itp. 

Osadzeni  mogą  uczestniczyć  w  organizowanych  przez  administrację 
jednostki zajęciach o charakterze grupowym lub podejmować aktywność we 
własnym  zakresie  w  ramach  niezorganizowanych  ćwiczeń  fizycznych 
podczas spaceru. W zależności od bazy sportowo – rekreacyjnej oraz oferty 
działających  kół  sportowych  i  zespołów  zainteresowań,  osadzonym 
proponowane  są  gry  sportowe,  gimnastyka,  lekkoatletyka,  tenis  stołowy, 
ćwiczenia  w  siłowni  i  inne.  Zatem  ich  aktywność  fizyczna  może  mieć 
zróżnicowany  charakter  (zespołowy,  indywidualny).  Szczególne  miejsce
w  tej  populacji  zajmuje  aktywność  fizyczna  o  charakterze  siłowym 
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(kulturystyka,  siłowanie  się  na  rękę,  wieloboje  siłowe)  podejmowana
w wyposażonych do tego celu siłowniach.

Kultura fizyczna
Rozważania  nad  kulturą  fizyczną  implikują  potrzebę  refleksji  nad 

treściami pojęcia kultury. Choć etymologia czy historia słowa kultura sięga 
starożytności  (łac.  cultura –  uprawa),  to  jednak  zastosowanie  tego 
podstawowego  pojęcia  humanistyki  współczesnej  zaczęło  pojawiać  się
w literaturze i nauce w XVIII wieku (Osiński, 2002), spopularyzowało się
w XX wieku i trafiło do języka potocznego. Spowodowało to zniekształcenie 
sensu,  nieporozumienia,  sprzeczne  oceny  i  wieloznaczności  (Kosiewicz, 
2000).

W  literaturze  przedmiotu  można  znaleźć  różnorodne  podejścia  do 
określenia  istoty  kultury  fizycznej  oraz  wyodrębniania  i  opisywania 
elementów  wchodzących  w  jej  zakres  pojęciowy  (Marcinkowski, 
Sokołowski,  2004,  Pawłucki,  1973).  Wychodząc  z  przesłanek 
aksjologicznych, M. Demel definiuje kulturę fizyczną jako „(…) te wszystkie  
wartości,  które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem 
człowieka,  zarówno w jego własnym odczuciu,  jak i  w obrazie  społecznie  
zobiektywizowanym.  Wartości  te  –  najogólniej  mówiąc  –  odnoszą  się  do 
zdrowia,  budowy  i  postawy  ciała,  odporności,  wydolności,  sprawności
i urody” (Demel, 1973, s. 38). Interpretując kulturę fizyczną w kategoriach 
wartości,  czyli  pożądanych  dóbr,  można  odwołać  się  do  koncepcji 
wyodrębniającej  trzy  rodzaje  wartości:  uznawanych,  odczuwanych
i  realizowanych.  Wartości  uznawane  to  dobra,  pożądane  przez  całe 
społeczeństwo  i uważane  przez  wszystkich  za  doniosłe  i  pożyteczne.
Na  wartości  odczuwane  składają  się  dobra,  będące  obiektami  pragnień 
jednostki  i  są  przez  nią  pożądane,  a  ich  brak  odczuwany  jest  jako  stan 
niezaspokojenia.  Mają  one  siłę  motywacyjną  i stymulują  do  działania. 
Wartości  faktycznie  urzeczywistniane  przez  człowieka  i osiągane  poprzez 
podejmowanie  świadomego  działania  to  wartości  realizowane  (Kunicki, 
1989). W praktyce aktywność fizyczna jest wartością uznawaną przez całe 
społeczeństwo,  mniejsza  jego  część  odczuwa  potrzebę  zaangażowania  się 
w rekreacje  i  sport,  a  niewiele  osób  rzeczywiście  ją  uprawia. 
„Fundamentalną  cechą  charakterystyczną  kultury  fizycznej  ujmowaną
w kategoriach wartości jest jej autoteliczność. Jawi się ona zatem jako zbiór  
wartości  stanowiących  cel  sam  w sobie,  a  więc  realizowanych  dla  nich  
samych.  Uczestnictwo  w  niej  podejmowane  jest  najczęściej  z  pobudek 
hedonistycznych,  przybierających  formy  zabawowe  (...)  jest  postacią 
doświadczeń spontanicznych” (Krawczyk, 1986, s. 6).

Rozpatrując kulturę fizyczną jako formę świadomości społecznej, można 
ją  zaliczyć  do  symboliczno  –  kulturowych  typów  praktyki  społecznej, 
regulujących zadania praktyczne dla wychowania fizycznego i zdrowotnego, 
teorii  treningu  i  walki  sportowej,  rekreacji  i  turystyki.  W tak  rozumianej 
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kulturze  fizycznej  można  wyróżnić  warstwę  symboliczną  eksponującą  jej 
specyficzny język, obyczaj, związki ze sztuką i innymi sferami świadomości 
społecznej  oraz  warstwę  „światopoglądowotwórczą”,  której  funkcja 
sprowadza się do wypracowania określonej świadomości światopoglądowej
z punktu widzenia założeń i celów stawianych kulturze fizycznej (Kosiewicz, 
2004).

Zdaniem  Z.  Krawczyka  „kultura  fizyczna  to  względnie  zintegrowany
i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o swój rozwój fizyczny,  
sprawność  ruchową,  zdrowie,  urodę,  fizyczną  doskonałość  i  ekspresję  
człowieka, przebiegających według przyjętych w danej zbiorowości wzorów,  
a także rezultaty owych zachowań” (1979, s. 14 – 15). Powyższa definicja 
akcentuje  socjocentryczny  i  behawioralny  aspekt  kultury  fizycznej, 
koncentrując  uwagę  na  zachowaniach  jednostek  przebiegających  według 
wspólnych  dla  zbiorowości  wzorów  oraz  skutkach  owych  zachowań 
(Kosiewicz,  2000).  Zdaniem J.  Kosiewicza  owa definicja,  nawiązująca  do 
nurtu  socjobehawioralnego  mimo,  że  uznana  na  gruncie  nauk  o  kulturze 
fizycznej  za  najbardziej  odpowiednią  i  reprezentatywną,  jest  zbyt 
redukcjonistyczna (Kosiewicz, 2004, s. 69). Nie bierze bowiem pod uwagę 
wartości  duchowych  współdziałających  w  tworzeniu  przejawów  kultury 
fizycznej  oraz  jej  wpływu  jako  czynnika  stwarzającego  szansę
na wszechstronny rozwój osobowości (ibid.).

Kulturę fizyczną można też ująć jako  „całokształt dorobku społecznego 
w dziedzinie pielęgnacji ciała, to jest całokształt systematycznie stosowanych 
środków natury sprawnościowej, higienicznej i rozrywkowej, wpływających 
na rozwój fizyczny ludzi, rozwój ich aparatu ruchowego oraz przystosowanie  
tegoż  aparatu  do  wszechstronnych potrzeb osobowości  ludzkiej  w danych 
warunkach rozwoju życia ludzkiego”(Wohl, 1988, s. 167). 

W. Osiński podkreśla, że dorobek w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne 
funkcjonowanie  człowieka  dotyczy  zarówno  wytworów  o  charakterze 
materialnym,  jak  i  niematerialnym,  które  zostały  zobiektywizowane
w  postaci  uznawanych  powszechnie  i  przekazywanych  z  pokolenia  na 
pokolenie wartości i wzorów postępowania (Osiński, 1979).

Ujmując  holistycznie  kulturę  fizyczną,  J.  Kosiewicz  definiuje  ją  jako 
„zespół  form  świadomości  społecznej,  funkcjonujących  w  praktyce  tej  
społeczności,  form, które integrują i  utrwalają związek wiedzy (i  wzorów) 
oraz zachowań (i ich rezultatów), stanowiących podstawę dla harmonijnego  
rozwoju  wszechstronnej,  dojrzałej  osobowości  i  zdrowia  w  płaszczyźnie  
fizycznej,  psychicznej  i  relacyjnej  (czyli  społecznej)” (2004,  s.  70).  Autor 
podkreśla  wieloaspektowość  takiego  ujęcia:  rozwój  wartości  duchowych
i  fizycznych,  formy  symboliczne  i  fakty  materialne,  całokształt  dorobku 
wytworzonego  w  rozwoju  historycznym  w  sferze  idealnej,  materialnej  i 
relacyjnej,  wytwory  materialne  o  charakterze  użytkowym,  umożliwiające 
uczestnictwo w różnych formach kultury fizycznej. Zwraca również uwagę 
na ideały i wartości właściwe wychowaniu w kulturze fizycznej, implikujące 
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podejmowanie  działań  zgodnych  z  normami  i  wzorami  obowiązującymi
w zbiorowości.  Owo rozumienie  uwzględnia także założenia  dialektycznej 
ontologii  człowieka,  jego  osobowości  i  zdrowia,  podkreślając  zalecenia
o  charakterze  personalistycznym  –  dbałość  o  rozwój  i  doskonalenie 
osobowości człowieka (Kosiewicz, 1986, 1989, 2000, 2004).

Humanistyczne ujmowanie kultury fizycznej według I. Bittnera wyróżnia 
trzy  elementy  konstytuujące  ją:  działania  i  system  zachowań  ludzkich 
angażujących aparat ruchowy i ciało, wartości, normy, dyrektywy i wzorce 
niosące za sobą imperatywy działania, osobowość i potrzeby pełniące funkcje 
dynamizujące.  Wyróżnione  elementy  należy  potraktować  jako  system 
wzajemnie  powiązanych  składników  wchodzących  ze  sobą  w  interakcje. 
Kultura  fizyczna  widziana  w  humanistycznej  perspektywie  w  szerokim 
sensie  wyróżnia  psychofizyczne  zjawiska  obejmujące  jednostkę  ludzką
w kategoriach przyrodniczych i duchowych oraz cielesnych i psychicznych. 
W ujęciu ścisłym w kulturze fizycznej uwydatniają się wartości odnoszone 
do ludzkiej ekspresji ruchowej, natomiast w wąskim rozumieniu podkreślane 
są zinternalizowane normy i wartości jednostki, stanowiące jej wewnętrzny 
dorobek (Bittner, 1995). 

Kultura  fizyczna,  wraz  ze  wszystkimi  jej  przejawami,  jako  czynnik 
wychowawczy  może  być  wykorzystywana  w  procesie  wychowania
w  placówkach  penitencjarnych.  Opisując  kulturę  fizyczną
z  resocjalizacyjnego  punktu  widzenia,  trzeba  wyraźnie  podkreślić,  gdzie 
odbywa się  ten  proces,  gdyż  implikuje  to  inne  spojrzenie  na sposób jego 
realizacji.  W zakładach poprawczych i innych placówkach penitencjarnych 
dla  młodzieży  kultura  fizyczna  przyjmuje  postać  zajęć  wychowania 
fizycznego. Są to obowiązkowe lekcje oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
(Rejzner,  1981).  Zakład  karny  i  areszt  śledczy  realizuje  kulturę  fizyczną 
w formie  rekreacji  ruchowej  w  ramach  zajęć  kulturalno  –  oświatowych 
i sportowych.  Sprowadza  się  to  do  udostępniania  osadzonym  boiska,  sali 
gimnastycznej  lub  innego  pomieszczenia  zaadoptowanego  w  tym  celu 
i umożliwienia  korzystania  z  nich  w  czasie  wolnym  od  obowiązków 
(Szymanowska,  2003).  Są  to  w  zależności  od  zainteresowań,  ćwiczenia 
fizyczne podejmowane we własnym zakresie, zespołowe gry sportowe oraz 
indywidualne  dyscypliny  sportowe  (Szczepaniak,  1995).  Penitencjarna 
kultura  fizyczna  „wykorzystując  dostępne  jej  środki  i  metody  stosowane 
przez  tradycyjną  kulturę  fizyczną,  zmierza  do  podtrzymania  i  pobudzania 
tych  cech  psychofizycznych  osadzonych,  które  pomogą  im  zmniejszyć  
dolegliwość  kary  pozbawienia  wolności  i  przygotują  ich  do  aprobowanej  
społecznie  aktywności” (Rejzner,  2002,  s.  71).  Istotnym  wydaje  się  więc 
stworzenie warunków do tego, aby wychowanie w kulturze fizycznej stało 
się  celowym
i  zaplanowanym  procesem  zamierzonego  działania  nastawionego
na kształtowanie zespołu postaw, przekonań i wartości (Osiński, 2002). Jest 
to  zadanie  niezwykle  trudne,  gdyż  teoria  nie  nadąża  za  praktyką 
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pedagogiczną,  a  „różnice  w  zakresie  motorycznym,  metodologicznym
i  terminologicznym,  dzielące  przedstawicieli  poszczególnych  dziedzin 
kultury  fizycznej  (np.  szkolnego  wychowania  fizycznego,  sportu 
wyczynowego, rehabilitacji leczniczej,  rekreacji  fizycznej),  są tak znaczne, 
że  ich  własne  porozumienie  staje  się  coraz  bardziej  utrudnione. 
Przedstawiciele  tych  dziedzin  tworzą  z  kolei  własne  kręgi  wychowawcze,
w wysokim stopniu ekskluzywne i coraz dalsze od ogólno – pedagogicznej 
postawy” (Demel, Wołoszyn, 1970).

Oprócz  warstwy  teoretycznej  penitencjarna  kultura  fizyczna,  jako 
tworząca się nowa subdyscyplina naukowa, powinna także zadbać o warstwę 
aksjologiczną i metodyczną. Aksjologia musi precyzyjnie określić wartości 
kultywowane  przez  uczestnictwo  w  kulturze,  a  metodyka  powinna 
sformułować  zadania  i  projektować  ich  realizację,  określając  optymalne 
metody jej oddziaływań (Rejzner, 2002).

Między  teorią  a  metodyką  wychowania  fizycznego  ustalił  się  pewien 
podział  ról,  mimo że obie  zajmują  się  wychowaniem fizycznym w całym 
jego kształcie.  Przyjmuje się,  że teoria  produkuje zdania orzekające,  które 
obowiązuje  kryterium  prawdziwości.  Natomiast  druga  ma  uogólniać 
doświadczenia  zebrane  przez  teorię,  dlatego  dla  niej  zarezerwowane
są  wytyczne,  dyrektywy  i  normy  działania,  podlegające  kryterium 
skuteczności. W ten sposób powstaje rodzaj mapy teoretycznej wykreślonej 
według  dwóch  osi  pionowej  i  poziomej.  Oś  pionową  wyznaczają  nauki 
nadrzędne  (aksjologia  i  ontologia)  oraz  dziedziny teoria  i  metodyka  wraz
z  programem  i  praktyką  działania.  Oś  poziomą  stanowią  równoprawne 
macierze  –  nauki  biologiczne  i  nauki  pedagogiczne.  Pierwsze
są  zorientowane  na  przedmiot  oddziaływań  (ciało),  drugie  na  intencję 
oddziaływania (zmiana osobowości) (Demel, 2004).

W  przypadku  penitencjarnej  kultury  fizycznej  nie  można  mówić
o  mechanicznym  przeniesieniu  teorii  i  metodyki  szkolnego  wychowania 
fizycznego,  czy  treningu  sportowego.  Niezbędne  są  własne  procedury, 
dostosowane do specyfiki miejsca, w jakim realizowana jest kultura fizyczna 
oraz  osób  będących  jej  konsumentami  i  twórcami  (Rejzner,  1981,  1997, 
1998,  2002).  Dlatego  teoretyczną  mapę  aktualnego  dorobku  teorii 
wychowania  fizycznego,  przeznaczonego  dla  osób  przystosowanych 
społecznie, wytyczoną przez osie nauk nadrzędnych i macierzystych, należy 
uzupełnić  o  dodatkową  oś  zawierająca  macierz  nauk  penitencjarnych, 
obejmującą  resocjalizację,  kryminologię,  patologię  oraz  prawo  karne 
wykonawcze.  Dopiero  takie  sprzężenie  nauk  o  kulturze  fizycznej  oraz 
penitencjarystyki  może  zaowocować  w  miarę  spójnym  opracowaniem 
subdyscypliny naukowej – penitencjarnej kultury fizycznej. 
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Rekreacja fizyczna
Etymologiczne  znaczenie  terminu  rekreacja  wywodzi  się  z  łacińskiego 

słowa  recreo oznaczającego  ożywienie,  wzmocnienie,  pokrzepianie  lub 
stworzenie na nowo. Termin ten przez długi czas był używany jako synonim 
pojęcia  czas  wolny.  Jednak  oba  te  pojęcia  nie  są  tożsame.  W znaczeniu 
współczesnym rekreacja oznacza wszelkie formy aktywności podejmowane 
w czasie wolnym, czyli pozostającym po wykonaniu czynności koniecznych, 
związanych  z  nauką,  praca  zawodową,  życiem  rodzinnym  i  społecznym.
Tak więc rekreację można rozważać tylko w kontekście czynności, działania, 
czy aktywności,  a  nie  w kategoriach  czasowych.  W odbiorze społecznym 
kojarzy  się  ona  z  działaniami  przybierającymi  postać  bezinteresownej 
zabawy lub gry, a nie obowiązkowymi czynnościami (Krawczyk, 1986).

Główne  cechy  zachowań  wolnoczasowych  różniące  te  zachowania
od  innych  nierekreacyjnych  form  ludzkiej  aktywności  można  według
R.  Winiarskiego  sprowadzić  do:  autohedonizmu,  autoteliczności  i  braku 
motywów  ekonomicznych,  dobrowolności  podejmowania,  zabawowego 
charakteru  połączonego  z  obniżoną  samokontrolą  emocjonalną, 
nieformalnego charakteru oraz wyraźnej odmienności działań w stosunku do 
innych  codziennych  czynności  (Winiarski,  1995).  Specyficzną  cechą 
podejmowanych czynności rekreacyjnych jest to, że nie są one wykonywane 
ze  względu  na  związane  z  nimi  cele  użytkowe,  ale  ze  względu  na  same 
czynności  i  towarzyszące  im  walory  psychologiczne.  Rezultatem  tych 
czynności  nie  jest  widoczny  produkt,  ale  osiągnięty  stan  emocjonalny, 
zrozumiały dla innych dzięki komunikatywności sportu (Wohl, 1988).

Współczesne  ujęcie  pojęcia  rekreacji  występuje  w  trzech  znaczeniach. 
Pierwsze  to  zespół  działań  i  zachowań  podejmowanych  przez  człowieka
w  czasie  wolnym  od  codziennych  obowiązków,  dla  przyjemności  lub 
własnego  pożytku,  bez  zewnętrznego  przymusu.  Forma  czy  rodzaj 
aktywności nie ma tutaj znaczenia, gdyż liczy się wolnoczasowy charakter. 
Drugie ujęcie utożsamiane jest z odprężeniem oraz regeneracją sił po nauce 
lub pracy i podkreśla wypoczynek, czyli  usuwane codziennego zmęczenia. 
Najszersze ujęcie  rekreacji  wskazuje na nią  jako na zjawisko społeczno – 
kulturowe  związane  z  rozwojem  cywilizacji  i  wzrostem  zagrożeń  z  tym 
związanych  oraz  czasu  wolnego,  wymagającego  zagospodarowania 
(Pilawska, Pilawski, Petryński, 2003, Winiarski, 1989).

Rekreacja  oznacza  „różnego  rodzaju  zajęcia  podejmowane  w  czasie  
wolnym,  dobrowolnie,  dla  przyjemności,  autoekspresji,  formacji  własnej  
osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych” (Wolańska, 1997,
s. 59). Zatem spektrum działań człowieka mogących uchodzić za rekreacje 
jest  bardzo szerokie,  jak  wielość  potrzeb  i  zainteresowań.  Przy  czym nie 
rodzaj aktywności, ale kontekst psychospołeczny, dobrowolność udziału oraz 
motywy  towarzyszące  jej  podejmowaniu,  decyduje  o  ich  rekreacyjnym 
charakterze (Kiełbasiewicz – Drozdowska, 2001b).
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Dla  celów  praktycznych  rekreację  dzieli  się  na  bierną  (pasywne 
zachowania,  niewymagające  własnej  aktywności)  oraz  aktywną,  w  której 
występuje zaangażowanie psychiczne lub wysiłek fizyczny. Podział ten ma 
charakter  umowny,  gdyż  granice  stopnia  aktywności  jednostki  są  nieostre 
(Siwiński,  1999).  Jako  główne  kryterium  tego  podziału  przyjmuje  się 
wydatek energetyczny i wyższy lub niższy poziom podstawowej przemiany 
materii  (Pilawska,  Pilawski,  Petryński,  2003).  W  literaturze  przedmiotu 
przyjęto  podział  rekreacji  na  rekreację  ruchową  (fizyczną),  twórczą
i społeczną (Kiełbasiewicz – Drozdowska, 2001b).

Rekreacja  fizyczna  (ruchowa)  to  zajęcia  o  treści  ruchowej,  takie  jak 
zabawy i gry ruchowe, taniec, turystyka, spacery, którym człowiek oddaje się 
z własnej chęci w czasie wolnym dla wypoczynku, odnowy sił, przyjemności 
i rozwoju własnej osobowości oraz zdrowia. Niektórzy do rekreacji ruchowej 
zaliczają również prace fizyczne podejmowane w ramach hobby np. uprawa 
działki (Siwiński, Tauber, 2004). Zajęcia tego rodzaju mogą być traktowanie 
autotelicznie  –  ich  podejmowanie  wiąże  się  ze  spełnieniem  własnych 
zainteresowań  i  samorealizacji.  Mogą  być  również  traktowane 
instrumentalnie  –  jako  środek  dbałości  o  zdrowie,  sprawność  i  kondycje 
fizyczną (Kiełbasiewicz – Drozdowska, 2001 b). 

Główne  cele  rekreacji  fizycznej  można  sprowadzić  do  zaspokajania 
potrzeb  ruchowych  niezbędnych  dla  zachowania  zdrowia,  równoważenia 
bilansu  energetycznego  organizmu,  budowania,  poprawy  i  utrzymania 
sprawności  fizycznej  i  wydolności,  osiągania  przyjemności  i  zadowolenia
z wysiłku fizycznego.  Zatem  „rekreacja fizyczna odzwierciedla dobrostan 
psychofizyczny  ustroju  jako  całości,  jest  więc  czymś  więcej  niż  prostym 
bieganiem,  graniem w piłkę  (...)  jest  jednocześnie  określonym przeżyciem  
psychofizycznym, aktem kulturowym wpływającym na osobowość człowieka” 
(Mogiła – Lisowska, Wolańska, 1989, s. 9).

Bardzo  szczegółowej  charakterystyki  rekreacji  ruchowej  dokonał
R.  Winiarski,  który  opisał  kilkanaście  funkcji,  jakie  ona  spełnia,  a  do 
najważniejszych  zaliczył  funkcję  regeneracyjną,  rozrywkową,  rozwojową, 
korekcyjna i kompensacyjną, kreacyjną, katarktyczną i inne (1989). Zdaniem 
cytowanego  autora  na  fakt  podejmowania  rekreacyjnej  aktywności  mają 
wpływ  czynniki  biologiczne  (zdrowie,  sprawność,  wydolność,  budowa 
somatyczna),  psychiczne  (osobowość,  temperament,  inteligencja,  postawy 
życiowe,  struktura  wartości,  potrzeb  i  zainteresowań)  społeczno  – 
demograficzne  (płeć,  wiek,  wykształcenie,  zawód,  status  społeczny,  styl 
życia),  czynniki  gospodarczo  –  ekonomiczne  (sytuacja  materialna,  dostęp
do  bazy  sportowo  –  rekreacyjnej).  Jak  wynika  z  tego  zestawienia, 
zróżnicowanie  udziału  w  rekreacji  fizycznej  może  wynikać  z  przyczyn 
wewnętrznych i zewnętrznych (ibid.).

Rekreacja  ruchowa  więźniów będzie  zatem aktywnością  fizyczną  osób 
pozbawionych  wolności,  podejmowaną  dobrowolnie,  w  czasie  wolnym
od  obowiązków  (nauki,  pracy,  terapii,  innych  planowanych  przez 
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administrację  oddziaływań)  w  celu  zaspokojenia  różnorakich  potrzeb 
wynikających  z  faktu  uwięzienia  (biologicznych  i  psychospołecznych),
a  także  podtrzymywania  sprawności  fizycznej  i  zachowania  zdrowia  oraz 
rozwijania zainteresowań i samorealizacji. Rola administracji sprowadza się 
w tym przypadku wyłącznie do udostępnienia osadzonym bazy sportowo – 
rekreacyjnej (plac spacerowy, boisko, hala, sprzęt sportowy) i ewentualnego 
dozoru  (bezpieczeństwo  i  dyscyplina),  bez  narzucania  rodzaju  i  form 
aktywności. Najczęstszą formą aktywności rekreacyjnej są biegi, ćwiczenia 
fizyczne, gry i zabawy ruchowe podczas spacerów lub w trakcie tzw. zajęć 
świetlicowych).

Sport
Termin  sport  ma  swój  źródłosłów  w  łacińskim  słowie  se  desportare 

oznaczającym  oddawanie  się  rozrywce,  bawienie  się  lub  przyjemne 
spędzanie  czasu  (Januszewski,  Żarek,  1995).  W  średniowiecznej  Anglii
w arystokracji sportami zaczęto nazywać różnego rodzaju odmiany ćwiczeń 
fizycznych  (polowania,  gonitwy  konne,  zabawy  z  piłką)  uprawniane 
systematycznie na świeżym powietrzu i uregulowane przepisami zgodnymi
z dworską etykietą. Stopniowo ograniczone początkowo tylko do arystokracji 
aktywne pod względem fizycznym zajęcia  na świeżym powietrzu przejęło 
również  środowisko  mieszczańskie  (Demel,  Humen,  1970).  Natomiast 
podobne  zajęcia  podejmowane  przez  osoby z  nizin  społecznych  nie  były 
utożsamiane  ze  sportem,  co  sugeruje,  że  to  właśnie  warstwa  społeczna
i wyższa klasa wyznaczała, które czynności były sportem, a nie rodzaj tych 
czynności (Nowak, 2003).

Obecnie pojęcie sportu używane jest dla różnorodnych form aktywności 
człowieka  o  nieutylitarnym  charakterze.  Należy  wyraźnie  odróżnić  sport
od fizycznej pracy,  w której chodzi o użyteczny wytwór oraz od fizycznej 
zabawy, w której nie chodzi o wynik, lecz o przyjemność samego działania 
(Znaniecki, 2001). W języku potocznym słowo sport używane jest również 
dla  określenia  pozasportowych  zamiłowań  człowieka  nieprzynoszących 
bezpośredniego pożytku – „robić coś dla sportu” (Nowak, 2003). Dodatkowo 
coraz  szerszy  zakres  działalności  sportowej  człowieka  jest  powodem 
różnicowania  nazw  poszczególnych  jej  form  poprzez  dodawanie  różnego 
rodzaju  określeń  związanych  z  charakterystyką  grupy,  która  podejmuje
tą działalność (sport szkolny lub akademicki, sport niepełnosprawnych, sport 
w wojsku). 

Reguły rywalizacji  dzielą  sporty na dyscypliny,  które dodatkowo mogą 
być  podzielone  na  konkurencje.  Z  kolei  zróżnicowanie  zadań  stawianych 
uczestnikom rywalizacji sportowej daje podstawę do wyodrębnienia trzech 
rodzajów działalności  sportowej:  sport  dzieci  i  młodzieży (szkolny),  sport 
wyczynowy  (kwalifikowany,  profesjonalny)  i  sport  masowy (rekreacyjny) 
(Nowak,  2003).  Sport  dzieci  i  młodzieży  ma  za  zadanie  stymulowanie 
rozwoju  fizycznego  dzieci  i  młodzieży,  jej  wychowanie  poprzez  sport, 
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rozpoznanie i rozwijanie własnych uzdolnień sportowych. Sport wyczynowy 
utożsamiany jest z osobami trenującymi w klubach sportowych i biorącymi 
udział  w  oficjalnych  rozgrywkach.  Sport  masowy  dotyczy  spontanicznej 
aktywności  fizycznej  podejmowanej  w  czasie  wolnym,  która  służy 
podtrzymaniu zdrowia i sprawności, aktywnemu wypoczynkowi i rozwijaniu 
zainteresowań (Wolańska, 1997). 

Osobną kategorią określenia sport jest wydzielenie różnych jego rodzajów 
ze  względu  na  charakterystykę  dyscypliny  np.  sporty  motorowe,  sporty 
wodne, sporty walki, sporty zimowe (Januszewski, Żarek, 1995). Przykładem 
mogą  być  popularne  wśród  osób  pozbawionych  wolności  sporty  siłowe,
w  których  dominującą  formą  aktywności  jest  trening  siłowy.  Zawodnicy 
koncentrują  się  głównie  na  rozwoju  i kształtowaniu  jednej  zdolności 
motorycznej  –  siły  oraz  uzyskania  jak  największej  objętości  odpowiednio 
wyrzeźbionej  masy  mięśniowej.  Ich  ćwiczenia  mają  na  celu  uzyskanie 
atletycznej  sylwetki  (kulturystyka)  lub dźwiganie  sztangi  o coraz większej 
masie (podnoszenie ciężarów). W ostatnim czasie popularyzowany jest przez 
media  wielobój  siłowy  –  nowa  dyscyplina  sportowa,  nosząca  z  języka 
angielskiego  nazwę  Strongman.  Polega  ona  na  rywalizacji  zawodników, 
którzy wykonują różne konkurencje o charakterze siłowym np. przesuwanie 
samochodów  ciężarowych,  unoszenie  motocykla,  pokonywanie  trasy
z beczkami;  rzucanie  pniem drzewa na odległość;  wnoszenie  po schodach 
worków z piaskiem itp.

Odrębność dyscyplin sportowych wynika również z miejsca (boisko, hala, 
tor,  basen)  i  sposobu  prowadzenia  rozgrywek  (wyścig,  set,  mecz), 
wykorzystywania swoistych przyborów (piłki, krążki, rakietki, kije, sztangi)
i oprzyrządowania (kosze, bramki, atlas). Specyfika dyscyplin związana jest 
również z rodzajem kontaktu między rywalizującymi zawodnikami (kontakt 
za  pomocą  przyboru  np.  piłki,  lub  bez  przyboru;  bezpośredni  kontakt 
fizyczny np. sporty walki; kontakt pośredni np. wyścigi). 

Jednak tradycyjny podział dyscyplin wyróżnia sporty zespołowe i sporty 
indywidualne (Lipoński, 1987). W sportach zespołowych, (do których należą 
gry  zespołowe)  wynik  końcowy  zależy  od  zaangażowania  wszystkich 
zawodników,  którzy  są  w  jednakowym  stopniu  odpowiedzialni
za  zwycięstwo  i  porażkę.  Wysiłek  każdego  zawodnika  jest  składową 
końcowego efektu całego zespołu (Naglak, 1994). Gry, takie jak piłka nożna, 
hokej,  koszykówka  itp.,  są  szczególnym  rodzajem  sportów  zespołowych,
w których współzawodnictwo przybiera  formę walki o kontrolę nad piłką, 
czy  krążkiem,  za  pomocą,  którego  zdobywa  się  punkty,  mogące  dać 
w konsekwencji zwycięstwo. W tym celu należy zsynchronizować ze sobą 
działania poszczególnych zawodników, z których każdy pełni czasowo lub na 
stałe rolę na boisku (np. obrońcy lub napastnika),  która wymaga od niego 
określonego  działania  (np.  zdobywanie  punktów  przez  napastnika
lub  uniemożliwianie  obrońcy  zdobycia  przez  przeciwników  punktów).
We wszystkich grach zespołowych udana taktyka zależy od przenikania się 
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gry indywidualnej  i  zespołowej  (Kollath,  1998).  Zwycięstwo jest  w takim 
samym stopniu zasługą napastnika, który zdobył punkt (np. strzelił bramkę), 
jak i obrońcy, który nie dopuścił do straty punktu. Podobnie jest z porażką, 
która jest wynikiem zarówno złej gry formacji obronnej, jak i nieskutecznych 
ataków napastników (Malczewski, 1971, Nawrocka, 1978). Gry zespołowe
w angażują  specyficzne  procesy  intelektualne  zawodników,  którzy  zanim 
wykonają czynność taktyczną, muszą dokonać oceny sytuacji poprzez czucie 
proprioreceptywne, a następnie podjąć decyzję o wyborze jednego z wielu 
sposobów zagrania (Duda, 1996a). Atrakcyjność gier sportowych wiąże się
z dynamiką zachowań w trakcie rozgrywki (meczu). Z jednej strony uwaga 
skierowana  jest  na  koordynację  wzrokowo  –  ruchową  związaną
z posługiwaniem się piłką, a z drugiej zawodnik musi ocenić swoją pozycję 
na boisku, kontrolować zagrania przeciwników i swoich partnerów (Duda, 
2004). Gry zespołowe oprócz korzyści związanych z aktywnym wysiłkiem 
fizycznym  (smukła  sylwetka,  kondycja  fizyczna,  zachowanie  zdrowia) 
dostarczają  pozytywnych  wrażeń  natury  społecznej  tj.  kontakty  z  innymi 
osobami  i  identyfikacja  z  nimi,  nawiązywanie  nowych  kontaktów 
i zacieśnianie  więzów  koleżeńskich.  (Czajkowska  i  współ.,  1967, 
Stronczyński, Stuła, 1995).

Sporty  indywidualne  charakteryzują  się  tym,  że  końcowy  wynik  jest 
wypracowany przez jednego zawodnika i zależy od początku do końca tylko 
od niego – jego umiejętności i przygotowania. Zawodnik może rywalizować 
bezpośrednio  z  jednym  przeciwnikiem  (np. tenis,  boks)  albo  z  wieloma 
rywalami  równocześnie  (np.  biegi,  pływanie).  Może  też  ćwiczyć  bez 
elementu współzawodnictwa, podejmując walkę z samym sobą lub z czasem 
(np. ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe, jogging)

Klasyfikacja  dyscyplin  sportowych  ze  względu  na  taktykę,  czyli 
przemyślany  i  zaplanowany  sposób  efektywnego  prowadzenia  walki 
sportowej  za  pomocą  określonych  działań  (kombinacja,  atak,  obrona), 
obejmuje  grupy  sportów  podobnych  pod  względem  ogólnych  zasad 
prowadzenia walki sportowej: 

 sporty  indywidualne  z  rywalizacją  bezpośrednią  parami  (boks, 
szermierka, judo),

 sporty  indywidualne  z  rywalizacją  bezpośrednią  w  grupach  (biegi, 
kolarstwo, pływanie),

 sporty indywidualne z  rywalizacją  pośrednią – zawodnicy występują
w  określonej  kolejności  (skoki  i  rzuty  lekkoatletyczne,  gimnastyka, 
podnoszenie ciężarów),

 drużynowe z rywalizacją pośrednią – drużyny występują w określonej 
kolejności (dwójki saneczkarskie, pływanie synchroniczne),

 drużynowe z rywalizacją bezpośrednią (sztafety, wioślarstwo),
 gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka),
 wieloboje (wieloboje lekkoatletyczne, triatlon) (Nowak, 2003).
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Innego podziału różnych dziedzin  sportu dokonał Z.  Czajkowski,  który 
uwzględnił  w swojej  klasyfikacji  kilka  elementów:  odmiany  i  sprawności 
nawyków czuciowo – ruchowych, taktyki  i umiejętności psychoruchowych 
(Czajkowski,  2004).  Wyróżnił  on  ze  względu  na  właściwości  działań 
następujące grupy sportów:

 sporty wyrazu artystycznego (gimnastyka, akrobatyka, jazda figurowa 
na  lodzie,  skoki  do  wody)  –  charakteryzujące  się  bardzo  licznymi 
zamkniętymi  nawykami  czuciowo  –  ruchowymi,  oparte  głównie
na  bodźcach  wewnętrznych;  ruchach  praktycznie  niezmiennych
i  wykonywanych  zgodnie  z  wcześniej  założonym  programem,
w  których  ważna  jest  dbałość  o  wierne  i  finezyjne  odtwarzanie 
określonej  postaci  ruchów,  stanowiących  cel  sam  w  sobie;  małym 
znaczeniu  procesów  spostrzeżeniowych  i  decyzyjnych;  akcentem 
położonym  na  technice,  której  jakość,  stopień  złożoności  i  piękno 
wpływają rozstrzygająco na ocenę sędziów i wynik,

 sporty  o  rozstrzygającym  znaczeniu  zdolności  wysiłkowych 
(lekkoatletyka,  podnoszenie  ciężarów,  wioślarstwo,  kajakarstwo, 
pływanie,  biegi  narciarskie)  –  charakteryzujące  się  pojedynczym
i zamkniętym nawykiem czuciowo – ruchowym aktywizowanym ciągle 
i  seryjnie;  oparte  głównie na bodźcach wewnętrznych  w niewielkim 
stopniu  zmiennych;  ruch  służy  do  jak  najlepszego  wykorzystania 
zdolności  wysiłkowych;  technika  pełni  rolę  służebną
i podporządkowana jest przejawom siły, szybkości i wytrzymałości,

 sporty  o  rozstrzygającym  znaczeniu  techniki,  taktyki  i  zdolności 
psychoruchowych (szermierka,  sporty walki,  tenis,  gry zespołowe) – 
charakteryzujące  się  bardzo  licznymi  i  różnorodnymi  nawykami 
czuciowo – ruchowymi; opartymi głównie na bodźcach zewnętrznych, 
występujących  jako  odpowiedź  czuciowo  –  ruchowa;  o  zmiennej 
postaci  ruchu  podporządkowanej  celowości  działania  (taktyki), 
stanowiącej  często  odpowiedź  na  działanie  przeciwnika  lub 
wymuszenie  tego  działania;  zdolności  wysiłkowe  podporządkowane
są  technice  wykonania  ruchów,  a  ta  służy  taktyce  i  zdolnościom 
psychoruchowym.

Opisany  wyżej  podział  akcentuje  uruchamiane  w  trakcie  aktywności 
sportowej procesy psychiczne tj. wyobraźnię, spostrzeganie, uwagę, pamięć 
ruchową,  szybkość  reakcji,  myślenie  i  antycypację  zdarzeń,  uczenie  się 
(Czajkowski, 1981, 1983, 1986). 

Należy podkreślić, że sport „jest taką formą gry ruchowej, która związana 
jest  ze współzawodnictwem  i  podporządkowana  określonym  regułom  oraz 
wymogom  tego  współzawodnictwa” (Wohl,  1988,  s.,  269).  Zatem  jest 
działalnością  wyczynową,  odznaczającą  się  silną  tendencją  do  rywalizacji
i  osiągania  coraz  lepszych  wyników,  mającą  na  celu  manifestowanie 
sprawności ruchowej (Kunicki, 1989). Podstawowym założeniem sportu jest 
więc zwycięstwo, czyli pokonanie przeciwnika lub chęć pobicia oficjalnego 
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rekordu – zdobywanie mistrzostwa. Najważniejsze są jednak przepisy, które 
precyzyjnie  określają  zasady  obowiązujące  w  danej  dyscyplinie,  sposób 
rozgrywania  spotkań,  współzawodnictwa  i  wyłaniania  zwycięzców  oraz 
sankcje za nieprzepisowe zachowania (Wohl, 1988).

W literaturze występuje dychotomiczny podział sportu na klasyfikowany
i  nieklasyfikowany  (Naglak,  2001).  Sport  klasyfikowany  dotyczy 
wyczynowej  działalności  profesjonalnej,  w tym przypadku sport  to  rodzaj 
uprawianego  zawodu.  Przeciwieństwem  jest  sport  nieklasyfikowany, 
powszechny,  amatorski  (ang. sport  for  all).  Podobieństwa  obu  rodzajów 
sportu dotyczą faktu, że obydwa mają taki sam cel, którym jest trenowanie, 
aby  osiągać  jak  najlepszy  wynik  sportowy i  opierają  się  na  tych  samych 
regułach gry.  Różnice są jednak wyraźniejsze.  W sporcie klasyfikowanym 
celem  jest  przede  wszystkim  pokonywanie  przeciwników  i  osiągnięcie 
mistrzostwa sportowego, potwierdzonego w oficjalnych zawodach. W tym 
wypadku  trening  ma  charakter  instrumentalny,  stanowiący  środek
do osiągnięcia tego celu, a dziedzinie sportu podporządkowane są inne sfery 
życia. Natomiast w sporcie amatorskim wiodącym celem jest pokonywanie 
samego  siebie  i  osiąganie  mistrzostwa  „na  własną  miarę”.  W  treningu 
przeważa  autoteliczny  cel,  z  dużym  odcieniem  hedonizmu  i  utylitaryzmu 
życiowego.  Sport  stanowi  dodatek  do  innych  sfer  życiowych  człowieka
i  może  być  ich  uzupełnieniem  np.  sprawność  fizyczna  w  niektórych 
profesjach. Różnice dotyczą również poziomu instytucjonalizacji rywalizacji 
–  bazującej  na  istniejących  w  grupie  lub  kształtujących  się  samorzutnie 
systemie  reguł  albo  opartej  na  sztywnych  normach  ustalonych  sztucznie
i  wprowadzonych  z  zewnątrz  pod  groźbą  sankcji.  Czynności 
sprofesjonalizowane  charakteryzują  się  ściśle  ustalonym  zakresem 
obowiązków,  sposobem  postępowania  i  ról,  skrystalizowaną  ideologią
i  etyką,  czyli  rozbudowanym  systemem  instytucjonalizmu  regulującego 
wszystkie czynności w obrębie działalności sportowej. Przeciwieństwem jest 
sport  masowy,  w  którym  reguły  gry  wyznaczają  jedynie  ogólne  ramy 
postępowania, a większość działań regulowanych jest umownie i może być
w zależności  od  zapotrzebowania  uczestników  na  bieżąco  modyfikowana 
(Kunicki, 1995).

Sport  więźniów  polega  na  ich  systematycznym  uczestniczeniu
w działalności  różnego rodzaju zespołów zainteresowań i  kół sportowych, 
których  głównym  zadaniem  jest  trening  sportowy  i  doskonalenie  się 
osadzonych,  w  celu  uzyskania  wysokiej  sprawności  fizycznej, 
umożliwiającej  udział  i  osiąganie  sukcesów  w  zawodach,  turniejach 
sportowych i  spartakiadach organizowanych przez administracje więzienną 
na poziomie zakładowym i międzyzakładowym. 
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Wychowanie fizyczne
Pojęciu  wychowanie  przypisuje  się  różnorodną  treść  i  różny  zakres. 

Najszerzej jest ono ujmowane przez pedagogów i socjologów, a najbardziej 
wąsko przez specjalistów od teorii  wychowania.  Zdaniem P. Szczepaniaka 
(2003),  z  punktu  widzenia  pedagogiki  jako  nauki  o  wychowaniu,  pojęciu 
temu wyznacza  się  bardzo obszerny zakres,  obejmujący:  oficjalny  system 
wychowania  w  państwie  określony  aktami  prawnymi  np.  wychowanie 
fizyczne  określa  Ustawa  o  kulturze  fizycznej;  system  wychowawczy 
określonej  instytucji  np.  wychowanie  w  szkole,  wychowanie  rodzinne; 
działalność  konkretnych  osób  zajmujących  się  wychowaniem
np.  nauczycieli,  wychowawców,  instruktorów;  przebieg  rozwoju,  czyli 
proces kształtowania się osobowości; produkt lub inaczej efekt oddziaływań. 
Zatem w najszerszym znaczeniu pojęcie wychowania oznacza oddziaływanie 
całokształtu  specyficznych  bodźców  pedagogicznych  i  doświadczeń 
ogólnospołecznych,  grupowych  i  indywidualnych,  profesjonalnych
i  nieprofesjonalnych  zabiegów,  przynoszących  względnie  trwałe  skutki
w  rozwoju  człowieka  w  jego  sferze  fizycznej,  umysłowej,  społecznej, 
kulturowej i duchowej (Pomykało, 1997).

Ponieważ równocześnie z intencjonalnym procesem wychowania zachodzi 
także niekontrolowany proces przystosowania się do środowiska i do grup 
społecznych,  w  których  wychowanek  wzrasta,  czyli  socjalizacja,
H. Muszyński postuluje, aby ograniczyć pojęcie wychowanie wyłącznie do 
zamierzonych  działań,  w formie  interakcji  społecznych,  mających  na celu 
wywołanie  pożądanych  i  trwałych  zmian  w  osobowości  wychowanka, 
będącego  podmiotem interakcji  (1980).  Istotą  współczesnego  wychowania 
jest wspomaganie rozwoju człowieka w kierunku jego personalizacji,  czyli 
stawania się osobą i podmiotem tego procesu. Podmiotowość to umiejętność 
kierowania  sobą,  świadoma  odpowiedzialność,  samodzielność
w  dokonywaniu  wyborów  i  ponoszenia  konsekwencji  swoich  decyzji, 
zdolność do bycia niezależnym, autonomia w działaniu i wyborze wartości, 
poczucie  własnej  godności  i  świadomość  swoich  twórczych  możliwości 
(Bielski,  2005).  Tak  rozumiane  wychowanie  zmierza  do  płynnego 
przechodzenia  edukacji  w  autoedukację,  kontroli  w  samokontrolę,  oceny
w samoocenę (Maszczak, 2004).

Istotę  wszelkiego  wychowania  stanowią  interakcje  między  dwoma 
podmiotami,  a  ściślej  mówiąc  osobowościami,  czyli  osobowością 
nauczyciela,  wychowawcy,  trenera,  czy  instruktora  a  osobowością 
wychowanków.  Interakcje  te  są  zwrotne,  czyli  zależą  od  działających
na  siebie  podmiotów  oraz  warunków,  w  jakich  przebiegają  (Strzyżewski, 
2002).  Zgodnie  z  tym  stanowiskiem  wychowanie  jest  to  celowy
i intencjonalny, a nie spontaniczny i niekontrolowany, proces kształtowania 
osobowości  wychowanka  według  określonego  ideału  wychowawczego 
(Strzyżewski,  1990).  Ideał  ten  jest  konsekwencją  i  manifestacją 
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propagowanego  w  danym  układzie  historyczno  –  społecznym  systemu 
wartości (Osiński, 2002).

Jednym ze sposobów formułowania celów wychowania jest odwoływanie 
się  do  wartości  witalnych,  poznawczych,  estetycznych,  moralnych  itp., 
zogniskowanych  wokół  uniwersalnych  wartości  prawdy,  piękna  i  dobra. 
Innym może być poszukiwanie ich analogii z normami moralnymi.  Można 
więc  powiedzieć,  że  każdemu  celowi  wychowania  cieszącemu  się 
powszechną  aprobatą  społeczną  towarzyszy  określona  wartość,  będąca 
jednocześnie uzasadnieniem tego celu. Cele wychowania tworzą hierarchię, 
na szczycie, której znajduje się ideał wychowawczy, następnie kolejno cele 
ogólne i etapowe, a ostatnim poziomem są cele operacyjne (Bielski, 2005).

Wychowanie fizyczne,  zgodnie z sięgającą jeszcze czasów starożytnych 
klasyfikacją,  jest uważane za jedną z podstawowych dziedzin wychowania 
obok wychowania moralnego, technicznego, intelektualnego i estetycznego 
(Demel,  1985, Osiński,  2002, Muszyński,  1980). Zdaniem W. Osińskiego, 
który  próbował  zdefiniować  wychowanie  fizyczne  zgodnie
ze  współczesnymi  trendami  pedagogicznymi,  stanowi  ono  „zamierzoną
i świadomą działalność ukierunkowaną na wytworzenie właściwego zespołu 
postaw  i  nastawień,  przekazywanie  podstawowych  wiadomości,  a  także
na  wdrażanie  do  hartowania  na  bodźce  środowiskowe  oraz  zdobywanie 
motorycznej  sprawności,  poprawę  wydolności  i  postawy  ciała,  czyli  
kategorie,  które  wyznaczają  zachowanie  człowieka  w  stosunku  do  jego  
fizycznej (cielesnej)  postaci” (Osiński, 1990, s. 73). W definicji  tej akcent 
położony  jest  na  świadomą  i  intencjonalną  działalność,  a  nie
na oddziaływanie czynników przypadkowych i bezrefleksyjnych. Dalej autor 
ten  podkreśla  rolę  rozwoju  postaw  i  nastawień,  stosunku  wolicjonalno  – 
uczuciowemu oraz rozbudzaniu umiejętności odczuwania potrzeb własnego 
organizmu.  W  sferze  cech  instrumentalnych  dostrzega  również  rolę 
rozszerzania  granic  odporności  na  bodźce  środowiskowe.  Tak  więc
w definicji  tej,  mówiąc  o  wychowaniu  fizycznym,  nawiązuje  do  szeroko 
pojmowanego wychowania,  obejmującego wszystkie procesy pedagogiczne 
(ibid.). 

Idąc  podobnym  torem,  H.  Grabowski  wprowadza  nazwę  edukacji 
fizycznej,  którą  definiuje  jako  intencjonalny  przekaz  wzorów  wartości
i wzorów zachowań dotyczących ciała (2000). Kształcenie fizyczne obejmuje 
przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  właściwych  zachowań
w obrębie  dbałości  o  ciało,  czyli  oddziaływanie  na  sferę  intelektualno  – 
sprawnościową  (Grabowski,  1990).  Natomiast  wychowanie  fizyczne  jest 
przekazywaniem  wartości  związanych  z  dbałością  o  ciało,  jako  nośnik 
zdrowia,  wydajnej  pracy  i  atrybutu  urody  oraz  źródła  przyjemności 
(Grabowski, 1999). Cele fizycznego kształcenia obejmują elementy związane 
z  takimi  kategoriami  jak  umiejętności,  sprawności  i  nawyki,  uzupełnione
o  wiedzę  i  wiadomości  określane  przez  pedagogikę  mianem  dyspozycji 
instrumentalnych. Są one wyposażeniem wychowanka w instrumenty, które, 
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aczkolwiek  niezbędne,  są  nietrwałe  w  całożyciowej  dbałości  o  zdrowie
i  sprawność  fizyczną.  Żeby dyspozycje  te  „nie były  martwe,  żeby wiedza  
owocowała czynem, umiejętności nie rdzewiały, nawyki nie wygasały, trzeba 
im  stworzyć  mocne  oparcie  w  głębszych  kierunkowych  dyspozycjach” 
(Demel,  2004,  s.  19).  Dyspozycje  te  obejmują  przekonania,  wartości, 
postawy, motywacje, skupione wokół problematyki ciała (ibid.).

Współczesna  doktryna  wychowania  fizycznego  głosi  „Wychowanie  
fizyczne  nie  jest  ani  sumą  wyuczonych  dyscyplin  sportowych,  ani  
przedszkolem  sportu  wyczynowego,  jak  to  niektórzy  pojmują.  Jest  ono 
wychowaniem do kultury fizycznej, poprzez środki znamienne dla kształcenia  
i wychowania fizycznego.” (Bielski,  2005, s.  70). Wychowania fizycznego 
nie  należy traktować jako szeregowego (w układzie  poziomym)  składnika 
kultury  fizycznej  obok jej  rzeczywistych  instytucjonalnych  komponentów: 
rekreacji,  sportu,  rehabilitacji  i  turystyki.  Stanowi  ono  raczej  podstawę
(w  układzie  pionowym)  –  kurs  propedeutyczny  wprowadzający  w  świat 
postaw,  zachowań,  wartości  i  wytworów znamiennych  dla  odpowiadającej 
mu dziedziny kultury – kultury fizycznej (Demel, 1998).

Wychowanie  do  kultury  fizycznej  powinno  być  odpowiedzialne
za  przygotowanie  w  czterech  fundamentalnych  dla  zdrowego  stylu  życia 
obszarach: 1) filozoficznym – związanym z wyznaczaniem i realizowaniem 
określonego  ideału  wychowania  w  kulturze  dbałości  o  własne  ciało
i  zdrowie;  2)  społeczno  –  kulturowym  –  związanym  ze  społeczna 
użytecznością (utylitarnością) czynności prozdrowotnych i kulturotwórczych; 
3)  biologicznym  –  zapewniającym  odpowiedni  rozwój  somatyczno  – 
motoryczny; 4) pedagogicznym – związanym z wyposażeniem wychowanka 
w wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego funkcjonowania w kulturze 
fizycznej (Bronikowski, 2004).

Osiągnięcia  w  procesie  wychowania  fizycznego  nie  zawsze  mogą 
podlegać kontroli, a jednak są one rzeczywistym sprawdzianem efektywności 
tego  procesu.  Należą  do  nich:  wykształcenie  trwałych  nawyków  dbania
o zdrowie (takich, które nie zanikają po zakończeniu edukacji); rozwijanie 
umiejętności  współpracy  i  współzawodnictwa,  przewodzenia
i  podporządkowania  się  w  grupie,  doskonalenie  samodyscypliny, 
autonomiczność w wartościowaniu zachowań moralnych, przygotowanie do 
aktywnego pełnienia innych ról społecznych (Bronikowski, 2004).

„Trzeba tu z naciskiem zaznaczyć, że wychowanie fizyczne nie jest i nie 
powinno  być  wyłącznie  fizycznym.  Że  jeżeli  przymiotnik  ten  nieźle 
charakteryzuje  przeważną  część  środków,  jakimi  się  tu  operuje,  zawodzi 
jednak  zgoła,  gdy  idzie  o  cele  naszej  części  wychowania  (...)  dwa  cele 
fizyczne:  zdrowie  i  sprawność,  oraz  dwa  duchowe:  dzielność  i  piękno... 
(Piasecki,  2000). Według cytowanego autora cel,  jakim jest  dzielność,  jak
i środki używane do jego realizacji, mają naturę psychologiczną, gdyż wiążą 
się:  z  czasem  świadomej  reakcji,  siłą  woli,  odwagą,  zaradnością
i  poprzestawaniem  na  małym,  karnością,  umiejętnością  przewodzenia, 
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opanowaniem  instynktów.  Ich  związek  z  aktywnością  fizyczną  wynika
z tego, że to właśnie wychowanie fizyczne rozporządza tak obfitym zasobem 
sytuacji  wiodących  do  celu.  Natomiast  w  zakresie  piękna  podkreśla  się 
kwestię piękna budowy ciała oraz ruchu. Estetyka ćwiczeń fizycznych ma 
poza tym dwie strony. Z jednej strony ćwiczący wpływa na piękno własnego 
ciała  i  ruchów,  z  drugiej  strony staje  się  on  wrażliwszy  na  te  szczegóły
u innych ludzi (Piasecki, 2000).

Według  J.  Bielskiego  (2005)  do  szczegółowych  celów  wychowania 
fizycznego należy:

 wszechstronny i harmonijny rozwój, pomnażanie zdrowia oraz ogólne 
zwiększenie  sprawności  fizycznej  i  uodpornienie  organizmu
na szkodliwe bodźce fizyczne i psychiczne,

 ukształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  za  swój  rozwój,  zdrowie
i  sprawność  oraz  wyrobienie  potrzeby  ustawicznego  działania  dla 
zachowania tych wartości,

 rozbudzenie  zainteresowań  różnymi  formami  aktywności  fizycznej
o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym,

 wyposażenie  w  określoną  wiedzę  i  umiejętności  umożliwiające 
aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Doraźnym celem kształcenia fizycznego jest usprawnienie i wyposażenie 
podmiotu  w  narzędzia  dbania  o  własne  ciało  (zasób  ćwiczeń,  sporty 
całożyciowe,  wiedza).  Jednak  ważniejsza  jest  trwałość  wykształconych 
nawyków prozdrowotnych  w późniejszym życiu  i  tylko  postawy powinny 
być miarą efektywności tego procesu (Bronikowski, 2004). Ponadto proces 
wychowania  w  kulturze  fizycznej  powinien  zapewnić  optymalne  warunki
do  rozwijania  psychiki  poprzez  właściwą  korelację  między  rozwojem 
fizycznym,  emocjonalnym  i  umysłowym,  kształtowania  charakteru
i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, 
kształtowania estetyki ruchu (Strzyżewski, 1990).

Koncepcje  na  rozumienie  wychowania  fizycznego  przeszły  ewolucje
od  „wychowania  ciała”,  poprzez  „wychowanie  poprzez  ciało”,  aż  do 
dzisiejszej koncepcji „wychowania co do ciała” (Demel, 1989). Początkowo, 
za  sprawą  J.  Śniadeckiego  (2002),  który  stwierdził,  że  zdrowie  jest 
fundamentem  wszelkich  oddziaływań,  wychowanie  fizyczne  pojmowane 
było  jako  urabianie  ciała.  Ujęcie  to,  zwane  teorią  biotechniczną, 
zdominowało  wychowanie  fizyczne  na  długie  lata,  skupiając  się  głównie 
wokół zagadnień motoryczności wraz z jej kluczowymi pojęciami, takimi jak 
wydolność,  sprawność  fizyczna  i  ruchowa.  W tym czasie  powstało  wiele 
metod pomiaru  i  oceny rozwoju fizycznego i  motorycznego wychowanka,
a szczególnie jego sprawności fizycznej jako swoistego efektu biologicznie 
zorientowanego wychowania fizycznego. Efekty osobowościowe, traktowane 
jako  nieswoiste  skutki  tego  procesu,  wzbogaciły  teorię  biotechniczną
o  tzw.  aspekty  wychowawcze  (Kosiba,  2003).  Koncepcji  tej  zarzuca  się 
jednostronność  w  oddziaływaniu  wyłącznie  na  ciało  wychowanka,  jednak 
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dorobek  tej  szkoły  jest  bogaty  i  wartościowy,  co  więcej  niezbędny
dla wychowania fizycznego, jakkolwiek się je pojmuje (Demel, 1989).

Prekursorem  kulturowej  koncepcji  wychowania  fizycznego  był
F. Znaniecki (2001), który zwrócił uwagę na kulturowe podstawy aktywności 
fizycznej.  Wyodrębnił  on  pięć  typów  fizycznych,  będących 
odzwierciedleniem społecznie uznawanych wartości ludzkiego ciała: wartość 
zdrowotna  (typ  higieniczny),  rozrodczość  (typ  geneomiczny),  uroda  (typ 
obyczajowo  –  estetyczny),  zmysłowość  (typ  hedonistyczny),  sprawność 
robocza  i  bojowa  (typ  utylitarny),  wartość  autoteliczna  (typ  sportowy).
Ta  wersja  była  opozycją  do  skrajnego  biologizmu  poprzedniej, 
rozpoczynając  nurt  humanistyczny  w rozumieniu  wychowania  fizycznego. 
Obszar  rzeczywistości  społecznej,  na  rzecz  której  i  w  której  odbywa  się 
proces  wychowania  fizycznego,  nazwany został  kulturą  fizyczną  (Kosiba, 
2003). 

Aktualnie w pedagogicznej koncepcji wychowania fizycznego przyjmuje 
się komplementarne, a nie opozycyjne ujęcie poprzednich jego wersji. Jest
to  próba  pogodzenia  problemów  ciała  i  osobowości  wychowanka. 
Teoretyczny  manewr,  który  tego  dokonał,  został  przeprowadzony  przez
M. Demela (1989) i zwany jest repedagogizacją. Polega on na odwróceniu 
tradycyjnej  tezy  pedagogicznej  mówiącej  o  zdrowiu  i  sprawności  jako 
warunku wychowania w nowatorską tezę, według której to wychowanie jest 
warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej. Najważniejsze kategorie osobowości 
(rozum,  wola,  emocje),  które  wcześniej  spostrzegane  były  w  tle  procesu 
wychowania  fizycznego,  dziś  zostały  wprowadzone  w  jego  centrum
i  postawione  ponad  cielesnym  kształceniem  (Demel,  2004).  Celem  tak 
rozumianego  wychowania  fizycznego  jest  przygotowanie  do  całożyciowej 
troski  o  ciało,  poprzez  doraźne  wspomaganie  rozwoju  fizycznego, 
motorycznego i zdrowia (cele aktualistyczne) oraz kształtowanie osobowości 
w  taki  sposób,  aby  była  zdolna  do  podtrzymywania  tych  wartości
w  przyszłości  (cele  prospekcyjne).  Proces  ten,  wykorzystując 
intelektualizację,  humanizację  i  indywidualne  podejście  do  wychowanka,
ma wdrażać do go autoedukacji i kształcenia permanentnego (Demel, 1998, 
Żukowska, 1993).

Reasumując,  nowocześnie  ujmowany  proces  wychowania  fizycznego 
może  być  podstawą oddziaływań  resocjalizacyjnych  kierowanych  do osób 
niedostosowanych społecznie. Wszystkie założenia teoretyczne, cele, metody 
i  środki  wykorzystywane  w  tym  procesie  mogą  służyć  wspomaganiu 
społecznej  readaptacji  osób  przebywających  w  placówkach 
resocjalizacyjnych  i  zakładach  penitencjarnych.  Wychowanie  fizyczne 
resocjalizujące to konstrukt składający się z dwóch elementów powiązanych 
ze  sobą  wzajemnymi  zależnościami,  którego  podstawową  jednostką 
strukturalną  są  zintegrowane  procesy  wychowania  fizycznego 
resocjalizującego. Pierwszym składnikiem, pełniącym rolę swoistej bazy dla 
oddziaływań  resocjalizacyjnych,  jest  wychowanie  fizyczne.  Funkcją  tego 
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składnika  jest  zwiększanie  podatności  wychowanka na różnorodne bodźce 
wychowawcze,  poprzez  stymulowanie  jego  aktywności.  Jednocześnie  jest
on odpowiedzialny za dostosowanie wychowanka do norm życia społecznego 
w  zakresie  społecznie  pożądanych  postaw  prosomatycznych  oraz 
prozdrowotnych.  Drugi  składnik  związany  z  wychowaniem 
resocjalizacyjnym  odpowiada  za  poszerzenie  zakresu  możliwych  zmian 
zachodzących w postawach pod wpływem jego działania i z wykorzystaniem 
wywołanej  przez  ten  składnik  wzmożonej  aktywności  wychowanka. 
Poszerzenie to powinno skutkować wpływem na inne niż prosomatyczne czy 
prozdrowotne postawy społecznie pożądane. Postaw zgodnych z wybranymi 
celami  oddziaływań  resocjalizacyjnych,  których  kształtowanie  bez 
wykorzystania wychowania fizycznego byłoby mocno utrudnione lub wręcz 
niemożliwe  ze  względu  na  powszechną  niechęć  osób  społecznie 
niedostosowanych (zwłaszcza osób silnie zdemoralizowanych) do aktywnego 
uczestnictwa  w  instytucjonalnie  zorganizowanych  oddziaływaniach 
wychowawczych  (Łapiński,  Poklek,  2006).  Tak  rozumiane  wychowanie 
fizyczne  spełnia  funkcję  integrującą,  polegającą  na  tworzeniu  podłoża, 
korzystnego  klimatu  i  właściwej  podstawy  do  współwystępowania  wraz
z fizycznym innych procesów wychowania (Łapiński,  2006). Wychowanie 
fizyczne urasta tu do roli fundamentu dla innych oddziaływań wychowania 
umysłowego i moralnego, o czym pisał Jędrzej Śniadecki (2002) twierdząc, 
że  „(…)w  doświadczeniu  wychowania  fizycznego,  czyli  cielesnego  ,od 
umysłowego albo moralnego oddzielać nie należy i nie można…”(ibid., s. 7).

Zatem  pod  pojęciem  wychowanie  fizyczne  więźniów  kryje  się 
intencjonalny i  odpowiednio  zaplanowany proces  oddziaływania  na osoby 
pozbawione wolności, w celu wytworzenia u nich postaw prosomatycznych
i prozdrowotnych, dzięki którym będzie możliwa ich społeczna readaptacja. 
Przepisy  przewidują,  że  odpowiedzialnym  za  wychowanie  fizyczne
w  warunkach  izolacji  więziennej  jest  odpowiednio  przygotowany
i posiadający stosowne uprawnienia funkcjonariusz działu penitencjarnego. 
Jednak  w  dzisiejszej  rzeczywistości  penitencjarnej  wychowanie  fizyczne 
praktycznie nie istnieje (Głuch, 2002). Proces ten nie doczekał się właściwej 
roli  w  całym  systemie  oddziaływania  penitencjarnego,  na  jaką  w  pełni 
zasługuje. Powinien odbywać się zgodnie z teorią i metodyką wychowania 
fizycznego,  jednak  w  ściśle  określonych  ramach,  wyznaczonych  przez 
przepisy penitencjarne, a także uwzględniać specyfikę miejsca, w jakim się 
odbywa,  jak i  osób,  wobec których  jest  kierowany.  Wychowanie fizyczne 
powinno  być  traktowane  na  równi  z  innymi  środkami  oddziaływania
i  realizowane  według  zatwierdzonych  programów,  zarówno  dla 
indywidualnych osadzonych, jak i całych grup wychowawczych. 
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1.1.2. Historia więziennej kultury fizycznej
Wzmianka o aktywności fizycznej więźniów dotyczy jeszcze okresu przed 

odzyskaniem  przez  Polskę  niepodległości  w  1918  roku,  kiedy  to  polscy 
legioniści – jeńcy wojenni w jednym z więzień uprawiali sport, a szczególnie 
piłkę ręczną, której nauczyli  się od niemieckich strażników. W przyszłości
ta gra zespołowa stała się bardzo popularną dyscypliną sportową i przez długi 
okres  nosiła  nazwę  „szczypiorniak”  od  miejscowości  Szczypiorno  koło 
Kalisza, gdzie znajdowało się więzienie (Pawlak, 1999).

W  okresie  międzywojennym  przystąpiono  do  wprowadzania  ćwiczeń 
fizycznych,  które  miały  utrzymać  dobrą  kondycję  i  zachować  zdrowie 
więźniów.  Zabiegi  te  spotkały  się  z  pozytywnym  odbiorem  więźniów
i  ze  zrozumieniem  społecznym,  gdyż  kulturze  fizycznej  w  Polsce 
międzywojennej  poświęcano  bardzo  wiele  uwagi.  Odradzaniu  się 
państwowości  towarzyszyło  bowiem  masowe  tworzenie  się  klubów 
sportowych i kół gimnastycznych, gdyż zdrowie obywateli  uznane było za 
podstawę odbudowy i utrzymania bezpieczeństwa narodowego. Dotyczyło to 
również więźniów, którzy traktowani byli także jako substancja biologiczna 
odradzającego  się  po  zaborach  i  wojnie  narodu.  Jako  czasowo wyłączeni
z  życia  publicznego,  nie  mogli  w  trakcie  pobytu  w  więzieniu  tracić  sił 
witalnych z powodu bezczynności (Rejzner, Bulenda, 1985).

Z  powodu  braku  własnych  doświadczeń  w  dziedzinie  aktywności 
fizycznej  więźniów  opierano  się  na  doświadczeniach  innych  państw,
a  szczególnie  Stanów  Zjednoczonych,  gdzie  z  powodzeniem  stosowano 
ćwiczenia  wojskowe  i  gimnastyczne  oraz  gry  sportowe.  Wychowanie 
fizyczne  wraz  z  zabiegami  leczniczymi  pozytywnie  wpływało  na  zdrowie
i  samopoczucie  więźniów,  ich  zdyscyplinowanie  i  opanowanie.
W  warunkach  polskich  aktywności  fizycznej  przypisywano  funkcje 
zdrowotne,  gdyż  zdawano  sobie  sprawę  z  niekorzystnych  warunków 
panujących w więzieniu i możliwości wystąpienia gruźlicy i innych chorób 
zakaźnych.  Wychowanie  fizyczne  miało  też  podreperować  zdrowie 
skazanych,  pochodzących  z  marginesu  społecznego,  którzy  prowadząc 
niehigieniczny  tryb  życia  przyszli  do  więzienia  ze  znacznymi  ubytkami 
zdrowia.  Oczekiwano,  zgodnie  z  doświadczeniami  amerykańskimi, 
zwiększenia  dyscypliny  więźniów,  ponieważ  ćwiczenia  wojskowe
i  gimnastyczne  przyuczały  do  szybkiego  wykonywania  poleceń 
nadzorujących strażników. Zajęcia ruchowe na terenie zakładów nadzorowali 
lekarze  więzienni  (Bralczyk,  Bralczyk,  1999,  Rejzner,  1995).  Po wydaniu 
przez  ministra  sprawiedliwości  Stanisława  Cara  rozporządzenia  w  kilku 
więzieniach  zorganizowano  sale  gimnastyczne  i  wyposażono  w  sprzęt
i urządzenia. Do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego zaangażowano 
wykwalifikowany  personel  nauczycielski.  W  porze  letniej  ćwiczenia 
odbywały się na świeżym powietrzu, a przy złych warunkach pogodowych
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w  salach  lub  specjalnie  wyodrębnionym  miejscu.  Wychowanie  fizyczne 
zaczęto  postrzegać  jako  jeden  ze  środków  poprawczych,  co  znalazło 
odzwierciedlenie  w  unormowaniach  prawnych  –  Rozporządzenie  Ministra 
Sprawiedliwości  z  dnia  20  czerwca  1931  r.  w  sprawie  regulaminu 
więziennego (Pawlak, 1995, Stefanowski, 2003)1. Na podstawie wytycznych 
Ministerstwa  Sprawiedliwości  wychowanie  fizyczne  miało  spełniać
w  okresie  międzywojennym  dwie  podstawowe  funkcje.  Zapobieganie 
ujemnym wpływom uwięzienia na kondycję fizyczną i zdrowie osadzonych 
oraz  przysposobienie  obronne.  W  tym  celu  zalecono  systematyczne 
prowadzenie  ćwiczeń  gimnastycznych  wolnych  i  na  przyrządach  oraz  gry
i zabawy na wolnym powietrzu. Ćwiczenia przeprowadzano pod nadzorem 
wykwalifikowanego  funkcjonariusza  więziennego  oraz  lekarza  (Bulenda, 
2002).

Więzienne  wychowanie  fizyczne  w  okresie  międzywojennym  nie 
doczekało  się  wprawdzie  pełnej  oceny  przydatności,  jednak  (wbrew 
niektórym przeciwnikom aktywności fizycznej więźniów) nie zakłóciło ono 
ładu i dyscypliny w jednostkach. Podobne były unormowania więziennego 
wychowania fizycznego w ustawie o organizacji więziennictwa z 1939 roku2. 
Wybuch  wojny  i  zbyt  krótki  czas  nie  pozwoliły  na  wypracowanie 
systemowych rozwiązań w zakresie penitencjarnej kultury fizycznej.

Po II Wojnie Światowej więziennictwo jak i inne struktury państwowości 
zaczęto tworzyć w nowej sytuacji politycznej od początku. Baza materialna 
uległa  wojennej  dewastacji,  nie  było  podstawowych  sprzętów,  brakowało 
zaopatrzenia, występowały trudności z wyżywieniem, utrzymaniem czystości 
i  odpowiednich  warunków  higienicznych.  Podstawą  prawną  regulująca 
postępowanie z osadzonymi były wybrane przepisy regulaminu z 1931 roku 
oraz wstępna instrukcja w sprawie tymczasowej  organizacji  obozów pracy
z dnia 25 maja 1945 roku. W okresie organizacyjnym więziennictwo pełniło 
wyłącznie  funkcję  izolacyjno  –  represyjną,  a  podstawowymi  środkami 
oddziaływania było zatrudnienie więźniów i działalność oświatowa. Należyte 
wywiązywanie  się  z  obowiązku  pracy  i  nauki  skutkowało  łagodzeniem 
warunków pobytu  w zakładzie  oraz  umożliwieniem korzystania  w formie 
nagrody lub ulgi z urządzeń sportowych. § 94 i 95 regulaminu więziennego 
zezwalały  na  uczestnictwo  więźniów  w  dowolnych  grach  i  ćwiczeniach 
fizycznych.  § 210 i  215 tegoż regulaminu nakazywał  objąć młodocianych 
przestępców wychowaniem fizycznym, sportem i gimnastyką, zarówno rano 
jak  i  wieczorem3.  W  związku  z  kultem  jednostki  i  przypisywaniem 
nadrzędnej roli Związkowi Radzieckiemu, a co najważniejsze represyjnością 
więziennictwa  w  okresie  do  1956  roku  trudno  jest  mówić  o  stosowaniu 
1 Por. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 20 czerwca 1931 roku w sprawie 
regulaminu więziennego (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 577
2 Por. Ustawa z dnia 26 lipca 1939 roku o organizacji więziennictwa [Dz. U. R. P. Nr 68, 
poz. 457]
3 Por. Instrukcja Dyrektora Departamentu Więziennictwa i Obozów w sprawie regulaminu 
więziennego zatwierdzona 11 czerwca 1945 roku.
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środków  związanych  z  kulturą  fizyczną  w  oddziaływaniach 
resocjalizacyjnych.  W  oddziaływaniach  na  więźniów  kładziono  wówczas 
nacisk na inne środki w szczególności na zajęcia kulturalno – oświatowe4.

Okres  odwilży  po  1956  roku  włączył  więziennictwo  w  nurt  przemian 
społeczno – politycznych,  które objęły całe społeczeństwo. Więziennictwo 
przeszło  pod  zakres  działalności  Ministerstwa  Sprawiedliwości,
co  spowodowało  większą  otwartość  na  działalność  naukową  w  zakresie 
badań penitencjarnych i eksperymentów. Unormowania dotyczyły zwłaszcza 
indywidualizacji  wykonywania  kary,  nasilenia  środków  oddziaływania 
wychowawczego  poprzez  naukę,  zatrudnienie  i  zagospodarowanie  czasu 
wolnego5.  Powstał  nowy  pion  służby  –  penitencjarny,  skupiający 
funkcjonariuszy, absolwentów kursów doskonalących w zakresie organizacji 
i  metodyki  pracy  ze  skazanymi.  Rozwijano  wśród  skazanych  różnorodne 
formy wychowania  fizycznego  i  sportu.  Na  początku  lat  sześćdziesiątych
w 150 jednostkach  penitencjarnych  działało  ponad 300 sekcji  sportowych 
obejmujących  swoją  działalnością  10  300  więźniów.  Uprawiano  w  nich 
około  15  dyscyplin  sportowych  między  innymi:  gry  zespołowe,  tenis 
stołowy,  lekkoatletykę.  Czas  przeznaczany  na  ćwiczenia  był  również 
imponujący  –  średnio  4  –  6  godzin  tygodniowo.  Zadbano  również
o masowość kultury fizycznej, organizując ponad 1000 imprez sportowych, 
w których w sumie wzięło udział  ponad 35 tysięcy uczestników (Rejzner, 
1995).  Priorytet  w  organizowaniu  wychowania  fizycznego  i  sportu  miały 
zakłady karne przeznaczone dla młodocianych6. Wśród przykładów godnych 
podkreślenia należy wymienić  zakłady karne w Szczypiornie  i  Bojanowie,
w  których  90%,  a  w  zakładzie  w  Sztumie  około  60%  stanu  osobowego 
osadzonych, uczestniczyło aktywnie w kulturze fizycznej (Matliński, 1988). 
Dorobek ten w późniejszym okresie zaprzepaszczono, a więźniowie odeszli 
od  aktywnych  form uczestnictwa  na  rzecz  biernego  odbioru  np.  audycje, 
oglądanie filmów. Rozbudowany system zatrudniania skazanych i położony 
nacisk  na  wypracowanie  normy,  wyraźnie  ograniczył  czas  wolny  i  zapał 
skazanych  do  uczestniczenia  w  działalności  kulturalnej.  Z  początkiem  lat 
siedemdziesiątych zaprzestano nawet zbierania informacji dotyczących pracy 
kulturalno – oświatowej (Rejzner, 1995).

W  drugiej  połowie  lat  siedemdziesiątych  zaczęto  eksponować 
wychowawczy  cel  zajęć  kulturalno  –  oświatowych,  a  w  miejsce 
dotychczasowej  pracy  kulturalno  –  oświatowej  wprowadzono  aktem 
normatywnym pojęcie pracy oświatowo – wychowawczej7. Wśród form tejże 
pracy  wymienione  zostało  wychowanie  fizyczne,  organizowane  w  celu 
4 Por. Zarządzenie Nr 205 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1955 roku.
5 Por. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny wykonawczy [Dz.U.69. Nr 13, 
poz. 98].
6 Por. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7 lutego 1966 w sprawie regulaminu 
wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. Urz. M. S. Nr 2)
7 Por.  Zarządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  25  stycznia  1974  roku  w  sprawie 
tymczasowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. Urz. M. S. Nr 2, poz. 6)
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podtrzymania  i  rozwijania  sprawności  fizycznej  skazanych.  Zajęcia 
obejmowały  gimnastykę  ogólnorozwojową  –  ćwiczenia  wolne  wraz
z  elementami  musztry  oraz  na  przyrządach;  lekką  atletykę  –  biegi,  skoki
w dal  i  wzwyż,  trójskok;  gry zespołowe –  siatkówkę,  koszykówkę,  piłkę 
ręczną  i  nożną.  Przepisy umożliwiały  również  wykorzystanie  osadzonych, 
charakteryzujących  się  właściwą  postawą,  predyspozycjami
i  umiejętnościami  do  prowadzenia  pod  kierunkiem  wychowawcy  zajęć 
wychowania  fizycznego8.  Zła  sytuacja  ekonomiczno  –  gospodarcza 
społeczeństwa  polskiego  odbija  się  i  potęguje  w  warunkach  więzienia.
Nic dziwnego, że stagnacja i regres końca lat 70 i początku 80 odbiła się 
negatywnie na realizacji zajęć oświatowo – wychowawczych dla skazanych. 
We  wszystkich  jednostkach  wystąpiły  trudności  z  bazą  materialno  – 
techniczną, a zużyty sprzęt nie był wymieniany na nowy. Braki na rynku oraz 
nastroje społeczne pogarszały atmosferę  panującą w zakładach,  wpływając 
na spokój i codzienną dyscyplinę. 

Dramatyczne wydarzenia początku lat  osiemdziesiątych i wprowadzenie 
stanu wojennego pociągnęło za sobą konieczność wzmożenia bezpieczeństwa 
wewnętrznego  jednostek  penitencjarnych.  Zabroniono  prowadzenia 
zespołowych  i  masowych  form  pracy  oświatowo  –  wychowawczej,
aż w konsekwencji doprowadziło to do apatii i bierności zarówno ze strony 
personelu jak i samych więźniów. Można powiedzieć, że nastąpiło uśpienie 
idei pracy i oddziaływania na skazanych za pomocą kultury, oświaty i sportu 
(Rejzner,  1995).  Jednak  pod  koniec  lat  osiemdziesiątych  uwzględniono
w  oddziaływaniach  resocjalizacyjnych  wychowanie  fizyczne,  a  nawet 
umożliwiono  skazanym  tworzenie  zespołów  organizujących  zajęcia 
sportowe9.

Od  początku  lat  dziewięćdziesiątych  nastąpiła  zasadnicza  zmiana
w  zakresie  rozwijania  zajęć  sportowych,  szczególnie  w  zakładach  typu 
zamkniętego.  Potrzebę  organizowania  takich  zajęć  dostrzeżono  również
w  aresztach  śledczych,  przy  zachowaniu  ograniczeń  wynikających
z konieczności  zabezpieczenia  prawidłowego toku śledztwa.  Poszukiwanie 
efektywnych środków oddziaływania resocjalizacyjnego i chęć poprawienia 
warunków  odbywania  kary  pozbawienia  wolności  spowodowane  było 
między  innymi  falą  buntów  w  1989  roku.  Poprawa  atmosfery  panującej
w  jednostkach  penitencjarnych  oraz  racjonalne  zagospodarowanie  czasu 
wolnego poprzez zajęcia ruchowe nabrało szczególnego znaczenia wskutek 
systematycznego  zmniejszania  się  możliwości  zatrudniania  więźniów,
co  sprzyjało  dodatkowo  bezczynności  i  monotonii  więziennej 
(Musidłowski,1995).  Kodeks  karny  wykonawczy  z  1997  roku  wymienia 

8 Por. Instrukcja do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Generalnego CZZK z dnia 25 maja 1977
w  sprawie  zasad  prowadzenia  pracy  oświatowo  –  wychowawczej  w  zakładach  karnych
i aresztach śledczych
9 Por.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  2  maja  1989  roku  w  sprawie 
regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 31, poz. 166)
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wśród środków oddziaływania na skazanych zajęcia kulturalno – oświatowe i 
sportowe10. Natomiast Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
regulaminu  wykonywania  kary  pozbawienia  wolności  z  1998  roku  –
co stanowi swoiste novum – wprowadza wyjaśnienie  pojęcia  wychowania 
fizycznego,  które  polega  na  uczestniczeniu  skazanych  w  zajęciach 
gimnastycznych lub kół sportowych oraz w zawodach sportowych (Bulenda, 
Musidłowski, 1998)11. 

1.1.3. Przepisy regulujące penitencjarną kulturę fizyczną
Ustawa o kulturze  fizycznej  stanowi,  że  „Kultura fizyczna jest  częścią 

kultury  narodowej,  chronionej  przez  prawo.  Obywatele  (…)  korzystają
z równego prawa do różnych form kultury fizycznej.”,  a jej podstawowym 
celem  jest „dbałość  o  prawidłowy  rozwój  psychofizyczny  i  zdrowie 
wszystkich  obywateli.”12 Więźniowie  mają  zagwarantowane  prawo  do 
korzystania  z  przysługujących  im  praw  obywatelskich13,  w  tym  również
i prawa do kultury fizycznej jako dobra wszystkich obywateli.

Na  określenie  aktywności  fizycznej  więźniów  oprócz  terminu  „kultura 
fizyczna”  w  przepisach  penitencjarnych  używa  się  również  pojęć, 
„wychowanie  fizyczne”,  „zajęcia  sportowe”,  „rekreacja  ruchowa”,
czy wreszcie „gimnastyka” i „sport” (Bogunia, Kalisz, 2001, Hołda, 1999, 
Rejzner, 1995, Rejzner, Bulenda, 1985, Stańdo – Kawecka, 2000, Walczak, 
1972).  Dokładnej  analizy  prawnej  kultury  fizycznej  osób  pozbawionych 
wolności w świetle polskiego ustawodawstwa penitencjarnego i standardów 
międzynarodowych  dokonał  T. Bulenda.  Oprócz  charakterystyki  prawnej 
regulacji  omówił  także  wątki  teleologiczne  i  aksjologiczne  więziennej 
kultury  fizycznej  (Bulenda,  2002).  Poniżej  omówione  zostaną  aktualnie 
obowiązujące  przepisy  regulujące  penitencjarną  kulturę  fizyczną,
bez szczegółowego wnikania w terminologiczne znaczenie poszczególnych 
pojęć z zakresu nauk o kulturze fizycznej14. 

Przepisy  kodeksu  karnego  wykonawczego  (kkw),  które  w  porównaniu
z  poprzednio  obowiązującym  stanem  prawnym,  rozszerzyły  możliwości 
organizowania  czasu  wolnego  skazanym,  pod  wieloma  względami 
usankcjonowały rozwijaną już wcześniej  praktykę penitencjarną15.  Ostatnia 
nowelizacja  kkw z  dnia  24  lipca  2003 roku16 wprowadziła  nawet  pojęcie 
„kultura  fizyczna”,  które  dotychczas  nie  było  używane  expressis  verbis

10  Por. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy [Dz. U. Nr 90, poz. 557 
z późniejszymi zmianami] artykuł 67 § 3

11  Por.  §§ 36 i  44 Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  12 sierpnia  1998 r.
w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności [Dz. U. Nr 111, poz. 699]

12 Por.  Ustawa z dnia 18 stycznia  1996 r.  o kulturze fizycznej,  [Dz. U.  nr 25, poz.  113
z późniejszymi zmianami] artykuły 1 i 2
13 Por. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy [Dz. U. Nr 90, poz. 557 
z późniejszymi zmianami] artykuł 4§2
14  Dokładne wyjaśnienie znaczenia tych pojęć znajduje się w punkcie I.1.1.1
15   Por. punkt I.1.1.3
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w przepisach penitencjarnych i kryło się pod węższymi zakresowo pojęciami 
„wychowanie  fizyczne”  lub  „zajęcia  sportowe”.  Może  to  świadczyć
o  uwzględnieniu  przez  ustawodawcę  doniosłej  roli  kultury  fizycznej
i  konieczności  rozszerzenia  możliwości  wykorzystania  jej  różnorodnych 
form np.  rekreacji  ruchowej,  rehabilitacji,  ideologii  fair  play  itp.  Zmiana 
przepisów  objęła  również  regulamin  organizacyjno  –  porządkowy 
wykonywania kary pozbawienia wolności17.

Wykonywanie  kary  pozbawienia  wolności  ma  na  celu  wzbudzenie
w  skazanym  woli  współdziałania  w  kształtowaniu  jego  społecznie 
pożądanych  postaw,  w  szczególności  poczucia  odpowiedzialności  oraz 
potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się 
od powrotu  do przestępstwa (art.  67 § 1 kkw).  Dla osiągnięcia  tego celu 
prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych (art. 67 § 2 
kkw), uwzględniając w nich oprócz pracy i nauki także zajęcia kulturalno – 
oświatowe i sportowe (art. 67 § 3 kkw oraz § 39 Regulaminu organizacyjno – 
porządkowego). 

W zależności od typu zakładu karnego skazani mogą w różnym stopniu 
korzystać z oferty zajęć z kultury fizycznej. W zakładzie typu zamkniętego 
zajęcia sportowe organizowane są tylko w obrębie zakładu karnego (art. 90 
pkt.  3  kkw),  a  skazani  stwarzający  poważne  zagrożenie  społeczne  lub 
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  jednostki  penitencjarnej  w  zajęciach  tych 
mogą uczestniczyć wyłącznie w oddziałach, w których są osadzeni, gdyż ich 
poruszanie  się  po  terenie  zakładu  ograniczone  jest  tylko  do  niezbędnych 
potrzeb i pod wzmocnionym nadzorem (art. 88b pkt. 3 i 4 kkw).

Znacznie większe możliwości w zakresie resocjalizacji środkami kultury 
fizycznej daje zakład typu półotwartego, w którym oprócz zajęć w obrębie 
jednostki,  umożliwia  się  skazanym  grupowe  wyjścia  poza  jej  teren
i uczestniczenie  w zorganizowanych przez administrację  zakładu zajęciach 
sportowych  (art.  91  pkt.  4  kkw).  Natomiast  w  zakładzie  karnym  typu 
otwartego  skazani  uczestniczą  w  zorganizowanych  przez  administrację 
grupowych zajęciach z kultury fizycznej poza terenem jednostki, a ponadto 
zezwala się im na indywidualny udział w zajęciach i imprezach sportowych 
odbywających  się  poza  zakładem  karnym,  których  organizatorem
są instytucje i organizacje inne niż Służba Więzienna (art. 92 pkt. 4 i 5 kkw).

Podmiotowym  prawem  skazanego  jest  możliwość  uczestniczenia
w zajęciach  sportowych (art.  102 pkt.  6 kkw).  Prawo to należy do jednej
z  pięciu  dziedzin  życia  skazanego  w  warunkach  izolacji  więziennej
tj.  do  tzw.  dziedziny  aktywności  własnej  (Szymanowski,  Świda,  1998). 
Korzystanie z tego prawa możliwe jest w sposób nienaruszający praw innych 
16  Por. zmiany ujęte w Ustawie z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy i niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 142, poz. 1380] Rozdział X Oddział 7 
Działalność kulturalno – oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe

17  Por.  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  25  sierpnia  2003  r.  w  sprawie 
regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. 
U. Nr 152, poz. 1493)
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osób oraz niezakłócający ustalonego w zakładzie porządku (art.  104 kkw).
W myśl przepisów w zakładach karnych stwarza się skazanym warunki do 
odpowiedniego spędzania czasu wolnego. W tym celu organizuje się zajęcia 
kulturalno  – oświatowe,  wychowania  fizycznego i  sportowe oraz pobudza 
działalność społeczną skazanych (art. 135 § 1 kkw). Dyrektor w porządku 
wewnętrznym zakładu ustala godziny przeznaczone na zajęcia kulturalno – 
oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne skazanego (§ 14 ust. 2 Regulaminu 
organizacyjno – porządkowego). 

Przepisy zezwalają również tworzenie skazanym zespołów zainteresowań 
w  celu  prowadzenia  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  społecznej
i sportowej (art. 136 § 1 kkw)18. Z tych względów uregulowania prawne dają 
możliwość  nawiązywania  kontaktów  oraz  współdziałania  z  odpowiednimi 
stowarzyszeniami,  organizacjami  i  instytucjami,  zajmującymi  się 
resocjalizacją i pomocą osobom pozbawionym wolności (§ 42 Regulaminu 
organizacyjno  –  porządkowego)19.  Do  wykonywania  zadań  związanych
z zajęciami z zakresu kultury fizycznej  dyrektor zakładu może wyznaczyć 
skazanych  funkcyjnych,  którzy  wyróżniają  się  wzorową  postawą
i  zachowaniem  (art.  136  §  3  kkw  oraz  §  6  ust.  1  i  2  Regulaminu 
organizacyjno – porządkowego). 

Udział  w  zajęciach  z  kultury  fizycznej  jest  dla  osadzonych  bardzo 
atrakcyjną  formą  spędzania  czasu,  dlatego  ustawodawca  przewidział 
możliwość  udzielenia  skazanym  wyróżniającym  się  dobrym zachowaniem 
nagrody  w  postaci  zezwolenia  na  branie  częstszego  udziału  z  zajęciach 
kulturalno – oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu (art. 138 § 2 
pkt.  10  kkw).  Nagrodę  taką  można  również  przyznać  skazanemu  w celu 
zachęcenia go do poprawy swojego zachowania (art. 137 § 1 kkw). Również 
w  katalogu  kar  dyscyplinarnych,  wymierzanych  skazanym  za  naruszanie 
ustalonego  w  zakładzie  karnym  porządku,  wymienia  się  między  innymi 
pozbawienie  korzystania  z  udziału  w zajęciach  kulturalno  –  oświatowych
i sportowych na okres do 3 miesięcy (art. 143 § 1 pkt. 4 kkw).

Zarządzenie  Nr  2/04  Dyrektora  Generalnego  Służby  Więziennej
w  sprawie  pracy  penitencjarnej  określa  szczegółowe  zasady  prowadzenia
i  organizacji  zajęć  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu20.  W  myśl  tego 
zarządzenia  celem zajęć jest uwydatnianie  roli kultury w życiu człowieka,
18 Por. § 55. 1 pkt. 1 Zarządzenia Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 
24  lutego  2004  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia  i  organizacji  pracy 
penitencjarnej  oraz  zakresów  czynności  funkcjonariuszy  i  pracowników  działów 
penitencjarnych i terapeutycznych.
19 Por. § 3 pkt. 2, 5.1, 6.1. pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 
2003  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  trybu  uczestnictwa  podmiotów
w  wykonywaniu  kar,  środków  karnych,  zabezpieczających  i  zapobiegawczych,  a  także 
społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051)
20 Por. Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 
roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej  oraz 
zakresów  czynności  funkcjonariuszy  i  pracowników  działów  penitencjarnych
i terapeutycznych
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a  przez  to  pogłębianie  humanistycznej  motywacji  zachowań  oraz  dbałość
o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny skazanych (§2.1). Poprzez 
organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej zmierza się do (§2.2):

 kształtowania u skazanych szacunku dla kultury i tradycji narodowej, 
 rozpoznawania,  rozbudzania  i  zaspokajania  potrzeb  i  zainteresowań 

kulturalnych i sportowych,
 kreowania otwartych, twórczych i prospołecznych postaw,
 wykształcenia  u  skazanych  potrzeby  społecznie  akceptowanego 

sposobu spędzania czasu wolnego,
 pobudzania i promowania własnej aktywności skazanych,
 kształtowania  poczucia  odpowiedzialności,  samokontroli

i samodyscypliny,
 rozwoju  psychofizycznego,  doskonalenia  uzdolnień  i  sprawności 

fizycznej, a także zachowania i przywracania zdrowia.
Przy organizacji zajęć uwzględnia się w szczególności edukację kulturalną 

i oświatową, profilaktykę agresji oraz promocję zdrowego stylu życia (§2.3). 
Odbywają  się  one  w  przeznaczonych  do  tego  celu  świetlicach,  halach 
sportowych, na boiskach, placach spacerowych i innych obiektach na terenie 
i  poza  terenem  zakładu  (§6).  Podczas  zajęć  proponuje  się  skazanym 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia 
rekreacyjne. Ponadto w ramach zajęć sportowych organizuje się oddziałowe, 
ogólnozakładowe i  środowiskowe rozgrywki,  turnieje,  spartakiady,  festyny
i  imprezy  rekreacyjno  –  sportowe  (§7).  Dyrektor  jednostki  penitencjarnej 
stwarza odpowiednie warunki do bezpiecznej i higienicznej realizacji zajęć
z  zakresu  kultury  fizycznej  poprzez  zapewnienie  bazy  materialno  – 
technicznej,  wyznaczenie  do  prowadzenia  zajęć  wykwalifikowanego 
nauczyciela,  trenera lub instruktora oraz kąpiel po zakończeniu zajęć (§8). 
Urządzenia  i  sprzęt  sportowy  nie  mogą  zagrażać  zdrowiu  i  życiu  osób 
korzystających,  dlatego  wymagany  jest  aktualny  atest  zgodny  z  Polskimi 
Normami (§9). Uczestników zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego 
i  sportowych oraz imprez  sportowych w miarę możliwości  ubezpiecza się
od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków,  wynikłych  na  skutek  udziału
w tego typu zajęciach (§10).

W dziale penitencjarnym powołuje się stanowisko wychowawcy do spraw 
sportu,  który  organizuje  i  nadzoruje  zajęcia  z  zakresu  kultury  fizycznej
w zakładzie karnym (§107. 1). Do jego obowiązków należy w szczególności 
(§107.2):

 realizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla skazanych, 
 utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się działalnością 

sportową,
 organizowanie  masowych  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych  dla 

skazanych,
 wnioskowanie  w  sprawie  powoływania  sportowych  zespołów 

skazanych i nadzorowanie ich działalności,
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 zapobieganie  negatywnym  przejawom  podkultury  i  kształtowanie 
właściwej atmosfery w trakcie zajęć sportowych,

 koordynowanie  zajęć  organizowanych  w  obrębie  oddziałów 
mieszkalnych,

 nadzór nad obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań,
 zgłaszanie  potrzeb  wydatków  budżetowych  w  zakresie  prowadzonej 

działalności i realizacji kultury fizycznej.
Przepisy  kodeksu  karnego  wykonawczego  wraz  z  uregulowaniami

w  zarządzeniu  dyrektora  generalnego  traktującymi  o  kulturze  fizycznej
są  prawną  podstawą  penitencjarnej  kultury  fizycznej.  Wyniki  analizy 
prowadzą  do  wniosków,  że  przepisy  prawne  są  tak  sformułowane,
że pozwalają na organizowanie zajęć z kultury fizycznej w różnych, nie tylko 
w  ich  tradycyjnie  prostych  formach,  wykorzystując  w  większym  stopniu
i zakresie tkwiące w niej wartości wychowawcze (Bulenda, 2002).
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1.2. Agresja osób pozbawionych wolności
Osoby  skierowane  do  placówek  penitencjarnych  znacznie  częściej 

dopuszczają  się  zachowań  uznawanych  przez  społeczeństwo  za  agresję, 
przemoc, czy gwałt. Nie ulega też wątpliwości, że to właśnie skłonność do 
zachowań agresywnych jest powodem przebywania większości osadzonych 
w  więzieniu  (Misztal,  2000).  Jednocześnie  więzienie  jako  szczególna 
instytucja  wzmaga  nasilenie  tych  skłonności,  wzbudzając  dodatkowo inne 
formy agresji (Machel, 2004, Sztuka, 2001, Urban, 2000). Tworzy się zatem 
„błędne  koło  agresji”,  które  raz  wprawione  w ruch  jest  bardzo trudne  do 
zatrzymania.  Analiza doniesień i raportów z badań wskazuje na złożoność 
zjawiska  agresji  i  konieczność  interdyscyplinarnego  podejścia  do  tego 
problemu,  uwzględniającego  punkty  widzenia  różnych  dziedzin  nauki.
Nic dziwnego, że problem ten skupia przedstawicieli nauk o wychowaniu jak 
i dyscyplin z nimi współdziałających (Żebrowski, 2000). 

1.2.1. Wyjaśnienia terminologiczne
Agresja

Bogate piśmiennictwo, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne dotyczące 
problematyki  agresji,  prezentuje  wiele  definicji  tego  pojęcia,  tak  dobrze 
znanego w języku potocznym. Nie należy przy tym zapominać, że pojęcie
to  nie  zostało  wprowadzone  przez  literaturę  naukową,  a  mimo  to
z  powodzeniem  funkcjonuje  w  życiu  codziennym,  pozwalając  odróżniać 
zachowania agresywne od nieagresywnych (Wolińska, 2003). Zdefiniowanie 
agresji nie jest rzeczą łatwą, gdyż określenie „zachowanie agresywne” jest 
bardzo  swobodnie  używane,  w  zależności  od  towarzyszących  mu 
okoliczności. Obok niego używa się czasem takich terminów jak „wrogość”, 
„wojowniczość”, czy „destrukcja” (Grochulska, 1993). 

Istnienie  wielu  definicji  agresji  uniemożliwia  określenie  tego  zjawiska
w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący.  Jednocześnie  pojęcie  to  kryje
w sobie  cały  wachlarz  zjawisk,  związanych  z  motywacją,  zachowaniami, 
emocjami  i  relacjami  interpersonalnymi  (Karolczak  –  Biernacka,  1997). 
Nasuwa  się  pytanie,  czy  używanie  jednego  terminu  w  stosunku  do  tak 
krańcowo różnych procesów psychicznych jest uzasadnione (Lipiński, 2002). 

Słownikowe  znaczenie  terminu  agresja  (łac.  aggressio –  napad, 
przybliżenie) oznacza: 1)  praw. zbrojną napaść jednego państwa na drugie; 
2)  psych. zachowanie  zmierzające  do  wyładowania  niezadowolenia  lub 
gniewu na osobach lub rzeczach; 3)  zool. zachowanie się zwierząt,  mające
na  celu  zmuszenie  przeciwnika  do  określonego  zachowania  (Słownik 
Wyrazów Obcych PWN, 2002). 

W  naukach  społecznych  pod  pojęciem  agresja  określa  się  zamierzone 
działanie (fizyczne lub słowne), którego celem jest wyrządzenie komuś lub 
czemuś,  krzywdy (fizycznej  lub psychicznej),  szkody lub straty.  Działanie 
takie ma zwykle gwałtowny i otwarty charakter,  z intencją ukierunkowaną
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na  zranienie  lub  sprawienie  bólu.  (Aronson,  Wilson,  Akert,  1997,  Sygit, 
Kładna,  Kładny,  1996,  Żygulski,  1993).  Najistotniejszym  kryterium 
spostrzegania  zachowania  jako agresywnego  jest  intencjonalność  działania 
sprawcy,  który  świadomie  wyrządza  krzywdę  lub  szkodzi,  przy 
ograniczonym  wpływie  ofiary  na  wystąpienie  tego  działania  (Anderson, 
Bushman,  2002)  W ocenie  społecznej  agresja  postrzegana  jest  zazwyczaj 
jako  zachowanie  antynormatywne  (Tedeschi,  Smith,  Brown,  1974, 
Zakrzewski, 1990). 

Przy  definiowaniu  agresji  niezbędne  jest  wyodrębnienie  kryteriów 
umożliwiających  zaliczenie  konkretnego  zachowania  do  klasy  zachowań 
agresywnych  (Wolińska,  1997,  2003).  Do  aspektów  zachowania,  które 
wyróżniają  agresję  spośród  bogatej  sfery  behawioralnej  człowieka  zalicza 
się:

 występowanie  komponenty  emocjonalnej  w zachowaniu  np.  gniewu, 
niechęci, złości (Buss, 1961);

 intencjonalność  czynienia  zła,  kierowanie  się  motywem  szkodzenia, 
chęć  wyrządzenia  krzywdy  ofierze  (Englander,  1997,  Zakrzewski, 
1990);

 spowodowanie konkretnych konsekwencji zachowań np. wyrządzenie 
krzywdy, zadanie cierpienia, spowodowanie szkody (Frączek, 1975 a);

 zachowania  związane  z  pełnioną  rolą  społeczną,  usprawiedliwiającą
w  pewnych  kontekstach  działania  szkodliwe  np.  funkcjonariusz 
stosujący środki przymusu bezpośredniego, policjant używający pałki 
służbowej, żołnierz strzelający w czasie wojny (Poznaniak, 1990).

Wymienione kryteria rzadko są łącznie rozpatrywane, częściej natomiast 
akcentuje się wybrane aspekty wyróżniając w ten sposób różne formy agresji 
(Wolińska, 2003). 

Formy agresji
Formami agresji nazywa się sposoby, w jakich przejawiają się agresywne 

reakcje (Kosewski, 1967) np. agresja werbalna przejawia się w postaci słów, 
agresja pośrednia przejawia się w szkodzeniu nie wprost,  agresja fizyczna 
przejawia  się  w  fizycznym  ataku.  Z punktu  widzenia  funkcji  pełnionych 
przez  agresywne  czynności  W.  Poznaniak  (1990)  wyróżnia  pięć  kategorii 
zachowań agresywnych:

 zachowania  emotogenne  pofrustracyjne,  które  służą  usunięciu 
przykrego  napięcia  emocjonalnego,  a  więc  gniewu,  wściekłości,  czy 
złości  poprzez  odreagowanie.  Chodzi  o  tzw.  agresję  impulsywną 
(zwaną  także  agresją  reaktywną),  która  jest  reakcją  organizmu  na 
pojawiające  się  stany  negatywnego  pobudzenia,  związanego
z przeżywaniem emocjami złości, irytacji, zaś funkcją tak pojmowanej 
agresji jest redukcja tego napięcia (Eliasz, 1985);

 zachowania  emotogenne  służące  uzyskiwaniu  przyjemnych  doznań 
uczuciowych w trakcie czynności agresywnych. Chodzi o tzw. agresję 
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spontaniczną  –  dla  przyjemności  (określaną  również  jako  agresja 
samoistna). Zachowania tego typu są źródłem stymulacji, co prowadzi 
do  niezrozumiałych  przez  społeczeństwo  aktów  wandalizmu, 
złośliwego i napastliwego drażnienia innych. Satysfakcja czerpana jest 
z  faktu  bycia  agresorem  i  oznak  cierpienia  ofiary.  (Kirwil,  1986, 
Reykowski, 1977);

 agresja  naśladowcza  to  zachowanie  polegające  na  odwzorowaniu 
agresji  innych  ludzi,  którzy  stają  się  modelami  ukazującymi  różne 
sposoby  agresywnego  zachowania.  Obserwowane  zachowanie 
agresywne  modela  jest  nagradzane,  przez  co  uruchamiany  jest 
mechanizm  zastępczego  wzmacniania  takiej  formy  regulowania 
stosunków  z  otoczeniem.  Przemoc  przekazywana  w  mediach  czy 
obserwowana  w  rzeczywistości  pobudza  widzów  do  agresywnych 
zachowań  (Berkowitz,  1962,  Kendrick,  Neuberg,  Cialdini,  2002, 
Pervin, 2002, Ronschburg, 1980);

 agresja  instrumentalna  spełnia  funkcję  narzędzia  umożliwiającego 
osiągnięcie  innego,  czasami  nieagresywnego  celu.  Jej  podstawą  nie
są negatywne emocje,  lecz realizacja potrzeb jednostki zachowującej 
się agresywnie (Frączek,  1975).  Ze względu na premedytację,  z jaką 
jest  podejmowana  często  nazywana  jest  agresją  „zimną”  lub  wrogą 
(Aronson, Wilson, Akert, 1997, Kubacka – Jasiecka, 2001);

 agresja  zadaniowa  wynikająca  z  pełnienia  przez  jednostkę  roli 
społecznej,  której  wypełnianie  wiąże  się  z  używaniem  agresji.
Jest  to  agresja  dopuszczalna  w  ocenie  społecznej  i  racjonalnie 
uzasadniona,  wykonywana  jest  najczęściej  na  polecenie  i  rozkaz 
(Poznaniak, 1990, Reykowski, 1977, Yablonowsky, 1962).

W psychologii społecznej często dokonuje się rozróżnienia między agresją 
pośrednią i  bezpośrednią.  Agresja pośrednia polega na działaniu na czyjąś 
szkodę  przy  jednoczesnym  unikaniu  bezpośredniej  konfrontacji.
Jej  przykładem  może  być  złośliwe  obmawianie,  oszczerstwa  i  publiczne 
pomówienia. Przeciwnie, agresja bezpośrednia polega na wyrządzeniu komuś 
krzywdy w bezpośredniej konfrontacji. Może przyjąć formę agresji fizycznej 
w postaci kopania, bicia, popychania lub formę agresji słownej (werbalnej)
w  postaci  zniewagi,  przekleństwa,  groźby  (Kendrick,  Neuberg,  Cialdini, 
2002, Miłkowska – Olejniczak, 2003, Pufal – Struzik, 2004, Skorny, 1968).

Ze  względu  na  przedmiot,  którego  dotyczy  zachowanie  agresywne,
Z.  Skorny (1989)  wyróżnił  agresję  skierowaną na innych  ludzi,  zwierzęta
i  przedmioty oraz agresję skierowaną na własną osobę,  określaną mianem 
autodestrukcji.  Ze  względu  na  sposób  manifestowania  się  zachowań 
agresywnych  cytowany  autor  wyróżnia  agresję  fizyczną,  słowną
i symboliczną. Agresja fizyczna polega na ataku skierowanym na przedmiot, 
natomiast agresji słownej towarzyszy ekspresja werbalna. W przeciwieństwie 
do  tych  rodzajów  agresja  symboliczna  skierowana  jest  na  przedmioty 
symbolizujące  dla  agresora  osobę,  wobec  której  chciałby  on  przejawić 
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bezpośrednio agresję,  ale  z różnych przyczyn  jest  to  niemożliwe.  Opisane 
rodzaje agresji przejawiają się w zachowaniu i określane są mianem agresji 
jawnej lub behawioralnej. Agresji tej przeciwstawia się agresję ukrytą, czyli 
wyobrażeniową (Skorny, 1989).

Ze  względu  na  moralną  treść  zachowania  agresję  można  podzielić
na  agresję  społeczną  obejmującą  zachowania  aspołeczne  i  niszczycielskie 
skłonności  skierowane  przeciwko  ludziom  oraz  agresję  prospołeczną  – 
służącą interesom jednostki i  społeczeństwa (Ronschburg, 1980, Wolińska, 
2003).

Należy podkreślić, że zróżnicowanie agresji występującej w kontekstach 
społecznych zależy od perspektywy, z jakiej opisuje się i ocenia tego typu 
czynności.  Psychospołeczne  znaczenie  agresji  może  być  analizowane
z  punktu  widzenia  „obserwatora”,  czyli  standardów  i  norm  przyjętych
w  obszarze  kulturowym,  albo  z  perspektywy  „ofiary”  –  obiektu  agresji 
(Wolińska, 2003). 

Geneza agresji
Tak jak nie ma zgodności w rozumieniu pojęcia agresji, tak też nie ma 

tylko  jednej  teorii  dotyczącej  jej  genezy.  Istnieje  wiele  koncepcji, 
stawiających sobie za cel wyjaśnienie źródeł oraz impulsów wyzwalających 
ludzką  agresję.  Współczesna  wiedza  psychologiczna  zgromadziła  szereg 
danych  określających  przyczyny  i  okoliczności,  powstawania  tego  typu 
zachowań  (Hume,  Wiśniewski,  2000).  Nadal  jednak  nie  została 
rozstrzygnięta  kwestia  pochodzenia  agresji,  wiążąca  się  z  przyjęciem tezy
o pierwotnym, czyli wrodzonym lub wtórnym – nabytym w toku rozwoju – 
charakterze  agresywnego  zachowania  człowieka  (Connor,  2004,  Eliasz, 
1985, Grochulska, 1993, Jarvis, 2003, Maciuszek, 1996). 

Badacze  zajmujący  się  problematyką  agresji  upatrują  jej  przyczyn
w  czynnikach  psychofizycznych,  zaburzeniach  procesu  socjalizacji
i  wychowania  oraz  w  szeroko  pojętych  właściwościach  środowiska 
społecznego. K. Ostrowska grupuje te czynniki, wyróżniając socjalizacyjno – 
kulturowe,  wychowawcze  oraz  osobowościowe  uwarunkowania  agresji 
(2003).  Z  kolei  R.  L.  Huesmann  twierdzi,  że  zachowania  agresywne 
przekazywane są z pokolenia  na pokolenie  i  wyróżnia  cztery podstawowe 
mechanizmy  dziedziczenia  agresji:  geny  warunkujące  zachowania 
agresywne,  niezmienność  środowiska,  obserwacja  zachowań  rodzica, 
świadome warunkowanie dziecka przez dorosłych (Huesmann, 2005).

Zdaniem D. Wójcik agresja, mimo że przejawia się w tak zróżnicowanych 
formach  zachowań  jest,  jeżeli  chodzi  o  uruchamiające  ją  mechanizmy, 
zjawiskiem  dość  jednorodnym.  Zachowania  agresywne  mogą  służyć 
rozładowaniu napięcia emocjonalnego, wywołanego frustracją potrzeby bądź 
mają wartość reakcji instrumentalnej i stanowią środek do osiągania celów 
(1991). 
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C. N. Cofer i M. H. Apley dokonali podziału wyróżniając cztery grupy 
koncepcji  wyjaśniających  powstawanie  agresji.  Stwierdzili  oni,  że  agresja 
może być rozpatrywana jako wrodzony instynkt, reakcja na frustrację, może 
być też nabytym popędem lub zachowaniem wyuczonym przez wzmacnianie 
(1972).  W  psychologii  najbardziej  wpływowe  są  trzy  podejścia  –  teorie 
agresji:  teoria  instynktów,  teoria  społecznego  uczenia  się  oraz  hipoteza 
frustracji  –  agresji.  Jednak  i  w  obrębie  tych  koncepcji  występują  różne 
interpretacje  tego  zjawiska,  w  zależności  od  poglądów  autora  (Aronson, 
1995,  Jarvis,  2003,  Kendrick,  Neuberg,  Cialdini,  2002,  Zillmann,  1979, 
Zimbardo, Ruch, 1994). 

Wraz  z  początkiem  dominacji  poznawczego  podejścia  w  psychologii 
problem  agresji  zaczęto  wyjaśniać  za  pomocą  skryptów  poznawczych  – 
struktur  psychicznych  tworzących  umysłowe  reprezentacje  rzeczywistości. 
Poznawcze  uporządkowanie  sygnałów  płynących  z  rzeczywistości
w  kategoriach  przyczynowo  –  skutkowych  pozwala  człowiekowi
na  gromadzenie  doświadczeń,  optymalizację  własnych  interakcji
ze środowiskiem, koordynację i kontrolę działań, w tym również zachowań 
agresywnych  (Green,  1996,  Kubacka  –  Jasiecka,  1975,  Poznaniak,  1990, 
Wolińska,  2003).  Analizując  koncepcje  wyjaśniające  genezę  zachowań 
agresywnych,  można,  w  zależności  od  akcentu,  jaki  kładą  one  na 
pochodzenie agresji, zaklasyfikować do koncepcji z nurtu biopsychicznego 
lub psychospołecznego (Zagrodzka, Kowaleczko – Szumowska, 2005).

Agresywność
Ustalenie  motywów  skłaniających  sprawcę  do  podejmowania  różnych 

rodzajów agresywnego zachowania jest bardzo skomplikowane. Zachowania 
te  zdają  się  mieć  często  zarówno  komponent  emocjonalny,
jak  i  instrumentalny.  W  rzeczywistości  pojedynczy  czyn  nie  jest  aktem 
jednego rodzaju, lecz kompleksowym zachowaniem agresywnym o różnych 
aspektach.  Można  sądzić,  że  w  konkretnych  przypadkach  występują  oba 
czynniki,  tylko  z  przewagą czynnika  emocjonalnego  lub instrumentalnego 
(Wójcik, 1991). 

Mechanizmów  destrukcyjnych  zachowań  nie  da  się  wyjaśnić  poprzez 
odwołanie  do  cech  lub  dyspozycji.  Są  one  konsekwencją  współdziałania 
wielu  różnych  mechanizmów,  powiązanych  z  osobistym  doświadczeniem 
jednostki  (Pawłowska,  1999).  Jednak  żadne  z  przyjętych  w  literaturze 
przedmiotu definicji,  podziałów i klasyfikacji nie są w stanie ująć w pełni 
wszystkich  poznawczych,  emocjonalnych  oraz  ekspresyjnych  procesów
i mechanizmów będących podstawą agresywnego zachowania się człowieka 
(Capara,  Pastorelli,  1993).  Niezależnie  od  genezy zachowań  agresywnych
u poszczególnych ludzi istnieje, udokumentowana empirycznymi badaniami, 
stałość  różnic  indywidualnych  w  zakresie  agresji,  której  nie  da  się 
wytłumaczyć wpływem czynników zewnętrznych. Skłania to do wysunięcia 
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hipotezy  o  istnieniu  wewnętrznego  składnika,  czyli  stałego  czynnika 
osobowościowego, dyspozycji, czy agresywnych skryptów (Zumkley, 1993). 

Różnice dotyczą również bodźców, które ze względu na swoją siłę i treść 
u  jednej  osoby  wywołują  agresję  a  u  innej  nie.  Są  osoby,  u  których 
zachowania agresywne są rzadkie i wywołane bodźcami o bardzo dużej sile. 
Przeciwnie, są też osoby przejawiające takie zachowania często, o znacznym 
nasileniu i przy wystąpieniu bodźców o stosunkowo niewielkiej sile. Osoby 
te reagują agresją w stosunku do wielu osób i w różnorodnych sytuacjach.
W  związku  z  występującymi  różnicami  indywidualnymi  konieczne  jest 
dokonanie  rozróżnienia  między  agresją  a  agresywnością.  Pojęć  tych  nie 
należy mylić, gdyż ich zakres znaczeniowy jest inny (Wolińska, 2003). 

Agresywność  to  stała,  indywidualna  cecha  osobowościowa,  nabyta
w  drodze  społecznego  uczenia  się  i  utrwalona  w  procesie  rozwoju 
osobowości jednostki. Cecha ta współwystępuje z brakiem lub ograniczoną 
umiejętnością  kontrolowania  reakcji  oraz  z  wyraźną  wrogością  wobec 
otoczenia. Wysokie nasilenie tej cechy jest powodem występowania częstych 
i  nieadekwatnych  do  bodźca  reakcji  agresywnych  o  znacznym  nasileniu, 
występujących w stosunku do wielu obiektów społecznych.  Innymi słowy, 
jest  to  stopniowalna  właściwość  psychiczna  jednostki  stanowiąca  nawyk, 
przejawiający  się  w  mniejszej  lub  większej  skłonności  do  podejmowania 
zachowań  o  charakterze  agresji  (Frączek,  1973,  1975b,  Malec,  1997, 
Wolińska, 1998, Wójcik, 1977). Do podstawowych kryteriów klasyfikowania 
człowieka jako agresywnego zalicza się:

 częste  występowanie  dużej  ilości  zachowań  agresywnych  (Bandura, 
Walters, 1968, Buss, 1961);

 dużą  intensywność  reakcji  przy  jednoczesnej  nieadekwatności
w stosunku do działającego bodźca (Kubacka – Jasiecka, 1975);

 niewłaściwą kontrolę reakcji agresywnych, czyli brak lub nadkontrolę 
w zachowaniach (Gaś, 1980, Kirwil, 1984);

 wrogość  wobec  otoczenia  (Gaś,  1987,  Kosewski,  1977,  Pospiszyl, 
1975).

A.  H.  Buss  (1961)  definiuje  agresywność  jako  „nawyk”  atakowania, 
napastowania.  Powstaje  pytanie  o  powody  występowania  nawyku,  jego 
nasilenia oraz czynniki decydujące o czasie trwania zachowania agresywnego 
(Grochulska,  1993).  Zadaniem  Bussa  (1961)  istnieją  cztery  czynniki 
determinujące siłę agresywności:

 częstotliwość  i  intensywność  doznawanych  napaści,  frustracji
i  przykrości  –  warunków poprzedzających  akt  agresji.  Istnieje  duże 
prawdopodobieństwo,  że  chronicznie  agresywnym  będzie  osobnik,
na  którego  działa  więcej  bodźców  wywołujących  emocje
o negatywnym zabarwieniu, a przede wszystkim gniew;

 stopień  wzmacniania  agresywnego  zachowania  –  zmniejszenie 
nasilenia  gniewu  dzięki  czynnościom  agresywnym.  Im  częściej 
zachodzą  zdarzenia,  które  powodują  redukcję  napięcia  poprzez 

50



uzyskanie  gratyfikacji  w  związku  z  napaścią  lub  innym  przejawem 
agresji, tym większe nasilenie agresywności;

 facylitacja społeczna jako czynnik determinujący siłę agresywności – 
wzajemny  wpływ  członków  grupy,  powodujący  wzrost  zachowań 
określonego  rodzaju.  Członkowie  grupy  poprzez  manifestowanie 
agresywnych  zachowań  pobudzają  innych  do  podobnych  zachowań.
Im  bardziej  agresywne  wzorce  lansowane  przez  grupę  odniesienia, 
rówieśników,  czy  też  najbliższą  rodzinę,  tym  większe 
prawdopodobieństwo nasilonej agresywności;

 temperament  –  zdeterminowana  biologicznie  sfera  osobowości 
odpowiedzialna za szybkość i ruchliwość procesów nerwowych, w tym 
reakcji agresywnych. Im większa gotowość do szybkiego reagowania 
agresją na bodźce tym wyższy poziom agresywności.

Syndrom agresji
Ze  względu  na  to,  że  żadna  ze  współczesnych  definicji  agresji  nie 

wyczerpuje w pełni wszystkich objawów agresji, dla potrzeb prezentowanej 
pracy posłużono się definicją syndromu agresji opisanego przez Z. B. Gasia 
jako  „zespół  przeżyć,  postaw  i  zachowań,  których  celem  lub  skutkiem 
(zamierzonym lub niezamierzonym) jest wyrządzenie krzywdy (bezpośrednio  
lub pośrednio)  innej  osobie  lub sobie samemu. Syndrom agresji  obejmuje  
zarówno tendencje agresywne, jak i nieuświadomione skłonności, skierowane 
na  zewnątrz  lub  na  siebie  samego,  zarówno  przejawiane,  jak  i  jedynie  
przeżywane”  (1980,  s.  143).  Akcentuje  ona  bowiem  wieloaspektowe 
podejście  do  problematyki  agresji,  obejmując  zarówno  prezentowane 
zachowania,  jak  i  procesy  psychiczne  towarzyszące  agresji,  opisując 
zróżnicowanie  jej  form  i  kierunków.  Ponadto  takie  ujmowanie  zjawiska 
agresji bliskie jest badaczom zajmującym się populacją więzienną (Szałański, 
Michalski,  1998,  Szałański,  Wątła  –  Bechaj,  1998)  oraz  praktykom 
penitencjarnym,  gdyż  większość  psychologów  więziennych
do  diagnozowania  agresywności  osadzonych  wykorzystuje  Inwentarz 
Psychologiczny Syndromu Agresji autorstwa Z. B. Gasia (Ciosek, 2001).

1.2.2. Przyczyny agresji w środowisku więziennym
Zakład karny jest miejscem, gdzie występuje w relacjach międzyludzkich 

wiele  aktów  agresji  i  to  zarówno  antyspołecznej  (osadzonych),  jak
i prospołecznej  (czynności  służbowe funkcjonariuszy).  Występowanie tego 
typu  zjawisk  w  warunkach  instytucjonalnych  nazywa  się  przemocą 
organizacyjną  (Linowski,  Wysocki,  2006).  Charakteryzując  środowisko 
więzienne, można wyróżnić w nim cztery podstawowe wymiary lub aspekty: 
stymulacyjny,  przestrzenno  –  czasowy,  społeczny  i  funkcjonalny.
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W rzeczywistości wszystkie te elementy sytuacji izolacji penitencjarnej są ze 
sobą ściśle związane i wzajemnie się przenikają (Ciosek, 2001).

Aspekt stymulacyjny dotyczy układu bodźców, które decydują o ogólnym 
poziomie  aktywacji  człowieka,  jego  samopoczuciu  i  poziomie  sprawności 
funkcjonowania.  Optymalny  poziom  pobudzenia  sensorycznego  decyduje
o  poprawnym  funkcjonowaniu  i  sprawnym  działaniu  człowieka.
W  środowisku  więziennym  występuje  deprywacja  sensoryczna,  która 
spowodowana jest zredukowaną ilością oraz małą różnorodnością bodźców 
płynących  z  otoczenia  więziennego (Sikora,  1971).  Decyduje  o  tym kilka 
okoliczności,  a  pierwszą  z  nich  jest  architektura  zakładów  karnych,
z  założenia  utrudniająca  kontaktowanie  się  uwięzionych  ze  światem 
zewnętrznym  i  między  sobą.  Więzienie  oraz  jego  najbliższe  otoczenie 
cechuje  ubóstwo  barw,  w  których  często  dominują  odcienie  szarości, 
monotonia i brak istotnych zmian w środowisku, zrutynizowanie zachowań
i zdarzeń, stała koncentracja na upływającym czasie. To wszystko przyczynia 
się  do powstawania  „więziennej  nudy”  – przykrego stanu emocjonalnego, 
który jest czynnikiem wpływającym na procesy emocjonalno – motywacyjne 
oraz stan układu nerwowego więźniów (Sikora, 1973). Stan taki utrzymujący 
przez  dłuższy  czas  może  powodować  pojawianie  się  destrukcyjnych 
zachowań. Na brak bodźców ze świata zewnętrznego dodatkowo nakłada się 
nadmiar bodźców jednego typu charakterystycznych dla więzienia np. odgłos 
otwieranych  i  zamykanych  z  łoskotem  krat  w  przejściach,  szczęk  klucza
w  drzwiach  cel  mieszkalnych,  kroki  funkcjonariusza  na  korytarzu, 
charakterystyczny  zapach  środków  czystości  pomieszany  z  zaduchem 
niewywietrzonego pomieszczenia i potu. Badania psychologiczne wskazują 
na  specyficzne  czynniki  otoczenia,  uruchamiające  agresję  spowodowaną
tzw.  awersyjną  stymulacją  bodźcami  fizycznymi  pochodzącymi
ze środowiska. Do bodźców tych można zaliczyć np. hałas, przykre zapachy, 
zatłoczenie.  Zgodnie  z  tą  koncepcją  agresja  międzyludzka,  napięcia
i  konflikty  mogą  mieć  swoje  źródło  również  w  fizycznym  środowisku 
człowieka (Eliasz, 1985).

Zachowania agresywne skierowane na własną osobę mogą mieć charakter 
instrumentalny  np.  samouszkodzenie  skutkujące  przetransportowaniem
do szpitala wolnościowego lub emocjonalny np. dokonanie pocięcia, w celu 
dostarczenia  sobie  silnych  wrażeń  zmysłowych  związanych  z  bólem 
(Chmielewska,  2004).  Zachowania  agresywne  skierowane na innych  ludzi 
mogą  mieć  charakter  spontanicznej  agresji,  bez  szczególnego  powodu,
a  spowodowanej  przedłużającą  się  w  czasie  monotonią  i  nudą.  Z  kolei 
występujące często akty wandalizmu i niszczenie mienia zakładu mogą być 
próbą  rozładowania  napięcia  emocjonalnego  spowodowanego  deprywacją 
sensoryczną.

Aspekt  przestrzenno – czasowy odnosi  się  do  faktu,  że  każda  sytuacja 
rozgrywa się w jakimś miejscu, ma swoje czasowe i przestrzenne granice. 
Duże  znaczenie  dla  zachowań  ludzkich  mają  między  innymi  wielkość, 
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ukształtowanie  i  trwałość  przestrzeni,  a  także  stopień  zagęszczenia
i dystanse, jakie ludzie utrzymują pomiędzy sobą w określonych sytuacjach 
(Ciosek, 2001). Każdy człowiek ma indywidualne granice, w których czuje 
się  bezpiecznie  w kontaktach  interpersonalnych.  Zbyt  duży lub zbyt  mały 
dystans rodzi frustracje i poczucie dyskomfortu psychicznego. Zakład karny, 
oprócz  ograniczenia  przestrzeni  życiowej  osadzonych,  stwarza  warunki 
zagęszczenia związanego z przeludnieniem. Stłoczenie na małej przestrzeni 
ludzi  stwarza  szereg  utrudnień  i  barier  w  zaspokajaniu  potrzeb.  Trudno
tu  również  o  intymność  i  poczucie  autonomii,  a  wszystkie  czynności
w  mniejszym  lub  większym  stopniu  są  udziałem  całego  składu  celi 
mieszkalnej. Poczucie pogwałcenia własnej sfery prywatności na skutek 
przeludnienia  przestrzeni  oraz sposoby radzenia  sobie  z tą sytuacją  zależą
od  wielu  czynników,  między  innymi  od  uprzednich  doświadczeń  i  cech 
osadzonych.  Młodzi  więźniowie  częściej  będą  reagować  w  sposób 
gwałtowny  i  otwarty  na  przekraczanie  granic,  w  przeciwieństwie
do  starszych,  których  reakcje  –  wydawałoby  się  bardziej  stonowane  – 
znacznie  bardziej  odbijają  się  na  ich  zdrowiu  psychofizycznym.  Szeroka 
klasa  awersyjnych  zdarzeń,  jakie  mają  miejsce  w  warunkach  izolacji 
więziennej,  np.  obiektywne  zagrożenie  ze  strony  współosadzonych, 
subiektywne poczucie zagrożenia płynące ze strony personelu więziennego, 
wywołują stan negatywnego pobudzenia o nieokreślonej treści. Jeżeli na ten 
stan  napięcia  wewnętrznego  nałożą  się  bodźce  o  treści  jednoznacznie 
agresywnej, może nastąpić impulsywne wyładowanie. Bodźce te kojarzą się 
z  agresją  –  w przypadku  funkcjonariuszy  będzie  to  broń  palna,  kajdanki, 
pałki  służbowe  itp.,  czasami  też  może  nastąpić  symboliczne  skojarzenie 
bodźca neutralnego np. mundur, który sam w sobie nie służy agresji, może 
utożsamiać funkcjonariuszy stosujących środki przymusu i być traktowany 
jako bodziec wywołujący agresywne zachowanie więźnia (Berkowitz, 1962).

Aspekt  społeczny jest  najważniejszym,  a  jednocześnie  najtrudniejszym
do  opisania  aspektem  rzeczywistości  więziennej.  Należy  zwrócić  uwagę,
że  na  społeczność  zakładu  karnego  składają  się  dwie  zbiorowości: 
osadzonych  i  funkcjonariuszy  (Machel,  2001).  Zbiorowości  te  są 
odpowiedzialne  za  powstawanie  sytuacji  wzajemnych  zagrożeń  zarówno 
cenionych  dla  siebie  wartości  fizycznych,  jak  i  psychologicznych.  Życie 
wśród innych więźniów jest dla większości skazanych źródłem lęku przed 
utratą swego mienia lub przed staniem się ofiarą i obiektem napaści ze strony 
innych.  Personel  i  więźniowie  winni  są  powstawaniu  licznych  sytuacji 
konfliktowych i napięć we wzajemnych relacjach. 

Istnieje  szereg procesów, będących następstwem izolacji  penitencjarnej, 
przyczyniających  się  do  dehumanizacji  stosunków  interpersonalnych 
panujących  w  więzieniu.  Należą  do  nich  procesy  stygmatyzacji, 
standaryzacji,  degradacji  (Chmielewska,  2004).  Proces  stygmatyzacji 
rozpoczyna się w chwili umieszczenia w areszcie, gdy człowiekowi daje się 
wprost do zrozumienia, że znajduje się w niechcianej części społeczeństwa
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i  trzeba go z niego usunąć. Utrata wolności jest dla większości skazanych 
dowodem  ich  moralnego  odrzucenia  i  potępienia  przez  „zdrową”  część 
społeczeństwa.  Przez  cały  okres  uwięzienia,  a  nierzadko  po  wyjściu, 
przypomina  się  człowiekowi,  że  utracił  status  normalnego  obywatela.
To doprowadza do zmiany obrazu własnej osoby i utożsamiania się z rolą 
przestępcy,  identyfikacji  i  postępowania  tak  jak  postępuje  przestępca. 
Agresja może przyjmować postać odwetu i chęć zemsty na społeczeństwie
za  wykluczenie  lub  wiązać  się  z  przyjęciem  brutalnych  zachowań
i obyczajów panujących wśród przestępców. Proces standaryzacji obejmuje 
wszystkie  bez  wyjątku  osoby  trafiające  do  więzienia.  Wynika  on 
bezpośrednio  z  przepisów  prawa  i  zawartych  w  regulaminie  form 
postępowania z osadzonymi.  Nakazują one uniformizację ubioru, określają 
ilość  i  rodzaj  posiadanego  mienia  prywatnego  więźnia,  przewidują 
jednakowy  dla  wszystkich  sposób  zaspakajania  potrzeb  podstawowych. 
Pragnieniem  każdego  człowieka  jest  bycie  kimś  niepowtarzalnym
i indywidualnym, a standaryzacja kłóci się z tym pragnieniem, stąd niepokój 
i  poczucie  zagrożenia  „własnego  ja”.  Gwałtowne  reakcje,  zachowania 
opozycyjne i buntownicze, które często mają miejsce w zakładzie karnym,
są niczym innym jak próbą zwrócenia uwagi na swoją osobę, zaznaczenia 
własnej indywidualności lub walki o zachowanie autonomii i odrębności na 
tle innych osadzonych.  Proces degradacji wiąże się z deprecjacją godności, 
upokorzeniem  i  częstymi  sytuacjami  manipulacji,  zarówno  ze  strony 
administracji  więziennej,  jak  i  silniejszych  współosadzonych.  Proces  ten 
pogłębia  fakt  obcowania  z  osobami  zdemoralizowanymi,  o  prymitywnych 
zachowaniach,  które  budzą  wewnętrzny  sprzeciw,  brak  intymności
w  załatwianiu  podstawowych  potrzeb,  konieczność  poddawania  się 
krępującym  czynnościom  funkcjonariuszy  np.  osobista  kontrola, 
zapoznawanie  się  z  treścią  listów.  Proces  ten  oznacza  utratę 
dotychczasowego statusu człowieka wolnego i decydującego o sobie na rzecz 
ubezwłasnowolnienia  i  zależności  w  wielu  aspektach  życiowych
od administracji więzienia.

Aspekt  funkcjonalny środowiska  więziennego  dotyczy  układu wartości
i możliwości, decydujących o wyborze określonego kierunku działania osób 
pozbawionych  wolności.  Najczęściej  środowisko  więzienne  stanowi  inny 
układ  wartości  niż  hierarchia  wartości  osób  pozbawionych  wolności. 
Jednocześnie  środowisko  to  ogranicza  możliwości  swobodnego  działania
i  podejmowania  decyzji,  co  stanowi  źródło  deprywacji  i  frustracji  wielu 
dążeń (Ciosek, 2001). Zakład karny jest podporządkowany wychowawczemu 
celowi  kary  pozbawienia  wolności,  jednak  nie  da  się  z  niego  wykluczyć 
odwetu,  represyjności  i  związanych  z  nimi  dolegliwości  (Machel,  2003).
Do  najbardziej  dotkliwych  dolegliwości  związanych  z  uwięzieniem 
człowieka  zalicza  się  pozbawienie  wolności,  udogodnień  materialnych
i  usługowych,  pozbawienie  kontaktów  heteroseksualnych,  zaburzenie 
poczucia bezpieczeństwa i utratę autonomii (Sykes, 1958, 1962).
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Przemoc  związana  z  „drugim  życiem”  dotyczy  zachowań  będących 
przejawami  podkultury  więziennej,  do  których  można  zaliczyć:  wulgarne 
słownictwo  w  kontaktach  interpersonalnych,  grożenie,  szantażowanie
i  eksploatowanie  więźniów słabszych,  kradzieże  i  wymuszenia  od  innych 
skazanych, pobicia współosadzonych w celu wykluczenia ich z grupy, udział 
w  bójkach  w  obronie  honoru  grypserskiego,  gwałty  homoseksualne, 
przeciwstawianie  się  przedstawicielom  administracji,  dokonywanie 
samouszkodzeń i nakłanianie innych do podobnych aktów oraz inne formy 
krzywdzących  i  szkodliwych  zachowań  (Ciosek,  2001,  Kamiński,  2006, 
Kolęda,  1995,  Kosewski,  1977,  Moczydłowski,  1991,  Górski,  1984, 
Szaszkiewicz, 1997).

Izolacja więzienna sprzyja wypieraniu uczuć ze świadomości. Może więc 
prowadzić  do  patologicznego  lęku  i  ambiwalencji  uczuć  o  zabarwieniu 
opozycyjno  –  agresywnym.  Wskazują  na  to  obserwacje  osadzonych. 
Więźniowie  przejawiają  opozycję,  bunt  i  agresję  o  różnym  nasileniu
i ukierunkowaniu (przeciw sobie i innym). Częściej jednak otwarta agresja 
zostaje  przekształcona  w  poczucie  lęku,  stanowiące  „rozlaną”  reakcję 
emocjonalną,  która  nakłada  się  na  całość  psychiki  i  tłumi  normalne 
funkcjonowanie  osadzonych.  Szkodliwość  lęku  polega  przede  wszystkim
na tym,  że  jest  on  w więzieniu  najsilniejszym hamulcem nie  tylko  życia 
emocjonalno  –  uczuciowego,  ale  także  introwersyjno  –  intelektualnej
i twórczej strony psychiki osadzonych (Sikora, 1971, 1973, 1978). 

Stosunki interpersonalne między ludźmi znajdującymi się w przymusowej 
izolacji  na  ograniczonej  przestrzeni  życiowej  są  naładowane  agresją  oraz 
poczuciem obcości  innych  i  własnej  osoby,  czego powodem są  kontakty 
osadzonego ze współosadzonymi oraz personelem więziennym nacechowane 
poczuciem  ciągłego  zagrożenia,  gdyż  każda  strona  interakcji  antycypuje 
niebezpieczeństwo.  Wynikiem  tego  jest  wycofanie  się  lub  zachowanie 
agresywne (Poznaniak, 1990).

1.2.3. Przejawy agresji osób pozbawionych wolności
Więzienie  jest  środowiskiem,  gdzie  niemal  na  co  dzień  ujawniane  jest 

wiele  form agresji  skierowanej  na innych ludzi  (personel,  współosadzeni),
na  własną  osobę,  czy  też  przemieszczonej  na  przedmioty.  Przemoc 
wewnątrzwięzienna  ma  charakter  stopniowany,  jej  skrajną  postacią  jest 
terroryzm,  a  stosunkowo  najłagodniejszą  zakamuflowana  przemoc 
psychiczna lub agresja słowna (Nawój, 2001).

Najczęstszą  i  z  gruntu  rzeczy  najłagodniejszą  formą  agresywnego 
zachowania  jest  agresja  werbalna kierowana  zarówno  przeciwko 
współosadzonym,  jak  i  personelowi  więziennemu.  Przyjmuje  ona  postać 
gróźb,  zastraszenia,  obrzucania wyzwiskami  i  przekleństwami,  wulgarnego 
słownictwa  w  trakcie  bezpośredniego  kontaktu  z  atakowaną  osobą.
W stosunku do współosadzonych są to kłótnie w celi mieszkalnej, podczas 
zajęć w świetlicy, na placu spacerowym itp. Sytuacje, w których osadzony 
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stosuje  agresję  słowną  wobec  personelu,  mogą  dotyczyć  rozmów
z  wychowawcą  lub  psychologiem,  ubliżania  personelowi  medycznemu
w trakcie badań itp. Najczęściej atakowanymi słownie osobami z personelu 
więziennego  są  funkcjonariusze  działu  ochrony  w  trakcie  dokonywania 
kontroli  osobistej,  po  przeszukaniu  celi  mieszkalnych  i  ujawnieniu 
przedmiotów  niedozwolonych,  podczas  konwojowania,  dozorowania  itp. 
czynności służbowych (Machel, Żerko, 1998). 

Agresja słowna może być  również przejawiana wobec osób,  z  którymi 
agresor nie kontaktuje się bezpośrednio np. zaczepianie strażnika pełniącego 
służbę  na  posterunku,  krzyki  w  kierunku  osadzonego  wykluczonego
z  podkultury  itp.  Wystąpienie  agresji  słownej  jest  wykroczeniem 
regulaminowym,  za  które  osadzony  może  zostać  ukarany  dyscyplinarnie,
a w szczególnych przypadkach, gdy agresja słowna ulega eskalacji i zagraża 
bezpieczeństwu  jednostki  penitencjarnej,  np.  nawoływanie  do  buntu,
w  stosunku  do  agresywnego  osadzonego  mogą  być  zastosowane  środki 
przymusu bezpośredniego (Adamczak, Jędrzejak, Kuźma, 1998).

Niszczenie  mienia  kwaterunkowego jest  formą  agresji  przemieszczonej, 
skierowanej na przedmioty, w sytuacji, gdy źródło frustracji jest nieosiągalne 
(np.  organy  wymiaru  sprawiedliwości),  gdy  otwarta  agresja  stanowi 
zagrożenie (np. silniejsi współosadzeni) lub odreagowanie przez bezpośredni 
atak  stanowi  niebezpieczeństwo  lub  nie  jest  dla  osadzonego  opłacalne
(np. napaść na osoby z personelu więziennego). Najczęściej ten typ agresji
w warunkach więzienia polega na demolowaniu celi mieszkalnej, wybijaniu 
szyb  w  oknach,  zbijaniu  oświetlenia  i  wyrywaniu  przewodów  ze  ściany, 
zniszczeniu  głośnika  od  radiowęzła  znajdującego  się  w  celi,  podpaleniu 
łatwopalnych  przedmiotów.  Niszczenie  mienia  jest  groźnym  w  skutkach 
zdarzeniem, które ze względu na możliwość udzielenia się innym osadzonym 
i eskalacji zagraża bezpieczeństwu całej jednostki penitencjarnej.

Przejawem  skrajnych  zachowań  agresywnych  skierowanych
na  funkcjonariuszy  Służby  Więziennej  jest  fizyczna  napaść,  polegająca
na  uderzaniu  pięścią,  kopaniu,  wykręcaniu  dłoni,  duszeniu,  szarpaniu  za 
mundur.  Dominującą  formą  są  ataki  bez  użycia  przedmiotów,  jednak 
zdarzają się przypadki posłużenia się sprzętem kwaterunkowym (taboretem, 
biurkiem,  łóżkiem)  lub  innymi  przedmiotami  niebezpiecznymi  (noże, 
żyletki).  Ponadto  do  zaatakowania  funkcjonariusza  osadzeni  mogą 
wykorzystywać szkło z wybitych okien, metalowe pręty wyciągnięte z łóżek 
itp.  przedmioty  wytworzone  nielegalnie  w  warunkach  więzienia  (Machel, 
2004, Kaczmarek, 1998).

Agresja  pośrednia polega  przede  wszystkim  na:  prezentowaniu  przez 
więźniów  postaw  roszczeniowych,  stawianiu  wobec  administracji  żądań 
niemożliwych  do  spełnienia,  wymuszaniu  zmiany  decyzji  dotyczących 
osadzenia  w  określonej  celi,  nieprawdziwym  oskarżaniu  służby  zdrowia
o  brak  lub  niewłaściwą  opiekę  medyczną,  narzekaniu  na  wyżywienie
i  warunki  sanitarne.  Agresja  tego  typu  może  być  kierowana
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na  poszczególnych  funkcjonariuszy  lub  na  całą  administrację  więzienia. 
Przejawia  się  w  pisaniu  przez  osadzonego  wielu  nieuzasadnionych  skarg
do  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Ministra  Sprawiedliwości, 
Rzecznika  Praw Obywatelskich  i  organizacji  pozarządowych,  skrupulatnie 
opisujących  domniemane  łamanie  ich  praw  obywatelskich  przez  Służbę 
Więzienną.  Osadzeni  często  zgłaszają  do  Sądu  i  Prokuratury  doniesienia
o  przestępstwach  rzekomo  popełnianych  przez  personel  więzienny,
a w przypadku niesatysfakcjonujących ich odpowiedzi,  składają odwołania 
do Międzynarodowych Organizacji Praw Człowieka. Agresja pośrednia może 
być kierowana również na innych osadzonych w postaci niesprawiedliwego 
ich traktowania np. wykorzystywanie skazanych niebędących uczestnikami 
podkultury, obwiniania innych o czyny, których nie popełnili np. posądzania 
o donosicielstwo lub dokonania przestępstwa na tle seksualnym. 

Do  aktów  samoagresji osób  pozbawionych  wolności  zalicza  się: 
samobójstwa usiłowane  i  dokonane,  samouszkodzenia ciała  oraz  tzw. 
„głodówkę”, czyli odmowę przyjmowania posiłków przez okres dłuższy niż 
dopuszczalny ze względów zdrowotnych (Malec,  1997).  Z licznych badań 
wynika,  że  zachowanie  osób  dokonujących  autoagresji  nie  posiada  cech 
znamionujących typy słabe, czy introwertywne, zdominowane przez postawy 
lękowe.  Wręcz przeciwnie,  opisy zachowań ludzi  samouszkadzających  się 
wskazują na psychopatię i obniżony poziom lęku. Samobójcy natomiast mają 
podwyższony poziom lęku (Pospiszyl, 1981).

Przypadki samobójstw w warunkach izolacji więziennej wynikają z faktu, 
iż osadzeni to ludzie o cechach znanych jako samobójcze czynniki ryzyka: 
młody  wiek,  społeczna  izolacja,  brak  pracy  i  perspektyw  na  wolności, 
nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,  pochodzenie
z rozbitej lub niewydolnej wychowawczo rodziny, kontakt z patologicznym 
środowiskiem,  zdradzanie  zaburzeń  zachowania  lub  osobowości, 
nieprzystosowanie  społeczne.  Większość  prób  samobójczych  podejmują 
tymczasowo aresztowani (Kolarczyk, Wrona, 1997, Kopciuch, 2000, 2001, 
O’Connor, Sheehy, 2002). Często przyczyną skierowania agresji na własną 
osobę  jest  hamowanie  agresji  kierowanej  na  zewnątrz.  Akty  samobójcze 
mogą być spowodowane przeniesieniem agresji w formie zastępczej na swoją 
osobę np. osadzony w ten sposób próbuje odegrać się na otoczeniu. Innym 
podłożem  może  być  poczucie  winy  i  odczuwanie  wyrzutów  sumienia. 
Wówczas samobójstwo jest formą ukarania siebie (Gaś, 1981). 

W genezie samouszkodzeń oprócz pewnych cech osobowości istotną rolę 
odgrywają właściwości samej instytucji izolacji więziennej. Literatura podaje 
przynajmniej  dwa  istotne  sytuacyjne  źródła  zachowań  automutylacyjnych. 
Pierwsze  dotyczy  doświadczania  przez  osobę  pozbawioną  wolności 
przykrego  napięcia  emocjonalnego  wywołanego  lękiem,  strachem,
czy niepokojem z jednej strony lub gniewem wściekłością z drugiej strony. 
Życie  w izolacji  dostarcza sporo powodów do przeżywania takich stanów 
emocjonalnych,  związanych  np.  ograniczeniem  kontaktu  z  najbliższymi, 
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zagrożeniem ze strony współwięźniów, egzekwowaniem obowiązków przez 
personel itp. Drugim źródłem samouszkodzeń jest więzienny stan deprywacji 
wielu  potrzeb  ważnych  dla  funkcjonowania  człowieka  (Ciosek,  Kmiecik, 
1993).

Psychologiczne  mechanizmy  samoagresji  mogą  mieć  charakter 
emocjonalny  lub  instrumentalny.  Samouszkodzenia  emocjonalne 
podejmowane  są  w  celu  odreagowania  stresu  i  obniżenia  napięcia 
emocjonalnego.  Dominującymi  emocjami są lęk, obawa, strach lub gniew, 
który  skierowany  jest  na  własną  osobę.  W  przypadku  samouszkodzeń 
instrumentalnych  inny  jest  ich  cel  i  charakter,  co  nie  oznacza,  że  nie 
występuje  komponent  emocjonalny,  jednak  samouszkodzenia  tego  typu 
podejmowane są w celu realizacji określonej potrzeby. Akt samoagresywny 
jest  narzędziem  –  instrumentem,  sposobem  działania,  który  w  ocenie 
osadzonego przyniesie mu spodziewany sukces (Kosewski, 1977, Waligóra, 
1974)

Do najczęstszych motywów dokonywania samouszkodzeń należą: protesty 
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i przeciwko administracji więzienia; 
presja uczestników podkultury,  oczekujących od więźnia samouszkodzenia
w  określonych  sytuacjach  np.  udowodnienie  siły  swojego  charakteru, 
wymuszenie  przetransportowania  itp.;  rozładowanie  przykrego  stanu 
emocjonalnego;  swoista  forma  rozrywki,  przezwyciężenie  lęku
i  zaimponowanie  otoczeniu.  Występują  też  inne  motywy  związane
z  psychicznym  załamaniem  osadzonego,  np.  na  skutek  niepomyślnych 
wiadomości  z domu,  rozpadu małżeństwa,  przedłużania  się tymczasowego 
aresztowania,  perspektywy lub  otrzymania  długoletniego  wyroku  i  innych 
(Ciosek, Kmiecik, 1993, Kosewski, 1977, Malec, 1997).

Szczególnym  podłożem  samouszkodzeń  występujących  u  osób 
pozbawionych wolności jest nawyk krzywdzenia siebie spowodowany tzw. 
stereotypem neurodynamicznym. Proces ten kształtuje u więźnia specyficzny 
schemat reagowania na sytuacje trudne i napięcie wewnętrzne w postaci aktu 
autoagresywnego.  Przy  pojawiającym  się  napięciu  osadzony  nawykowo – 
nieświadomie  uruchamia  mechanizm  obniżenia  napięcia  poprzez 
spowodowanie u siebie bólu fizycznego (Urbańska, 1995, Waligóra, 1974). 
Samoagresja  może  też  być  próbą  uruchomienia  zachowań  obronnych 
człowieka  związanych  z  manipulowaniem  przykrością  (subiektywne 
poczucie  kontroli  nad  cierpieniem)  i  zachowaniami  ekspiacyjnymi  (chęć 
odkupienia winy i samoukarania) (Żywicka, 1996).

Techniki  dokonywania  samouszkodzeń  są  bardzo  wymyślne. 
Najczęstszymi  formami  samouszkodzeń  są  pocięcia  przedramion,  powłok 
skórnych na brzuchu; połknięcia lub wprowadzenia do przełyku ciał obcych; 
wbicie  ciał  obcych  np.  gwoździa  w  czaszkę,  okolicę  serca  lub  płuc; 
uszkodzenia  gałki  ocznej  poprzez  wbicie  drutu  lub  zasypanie 
sproszkowanymi  substancjami  np.  szkłem;  upusty  krwi;  samozatrucia; 
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podpalenia; iniekcje różnych substancji np. śliny do tkanki podskórnej i inne 
(Chojnacka, 2003, Szaszkiewicz, 1997)

Przykładem  pośredniej  samoagresji spotykanej  u  więźniów  może  być 
odurzanie się dostępnymi w więzieniu substancjami chemicznymi np. pastą 
do podłogi, wyciągiem z pasty do zębów, lakierami i innymi substancjami 
lotnymi.  Ponadto  osadzeni  w  tajemnicy  przed  administracją  produkują
z artykułów żywnościowych np. z chleba, zanieczyszczony alkohol, którym 
również mogą doprowadzić się do nietrzeźwości.

Zachowania agresywne w relacjach osadzony – osadzony stanowią cztery 
typy  przemocy  wewnątrzwięziennej,  a  mianowicie:  przemoc  fizyczną, 
psychiczną, seksualną, ekonomiczną (Bowker, 1980). 

Przemoc  fizyczna jest  najbardziej  spektakularną  formą  agresji 
występującej  między  więźniami.  Najczęściej  przyjmuje  ona  postać 
popychania,  szturchania,  bicia  (jednostronny  atak  agresora)  lub  bójki 
pomiędzy więźniami (obie strony konfliktu biorą czynny udział w zdarzeniu). 
Zjawisko to znacznie częściej występuje w warunkach pełnej izolacji, czyli
w zakładach typu zamkniętego.  Obserwacje te wydają się być zrozumiałe, 
bowiem w zakładach  typu  zamkniętego  odbywają  karę  osoby najbardziej 
zdemoralizowane,  niebezpieczne,  o  wyraźnie  patologicznych  cechach 
osobowości.  Bójki  i  pobicia  w  środowisku  więziennym  występują  blisko 
trzydzieści razy częściej niż w pozostałej części społeczeństwa (Kaczmarek, 
1989, Nawój, 1998). 

Ekstremalnymi postaciami przemocy fizycznej są przestępstwa agresywne 
popełniane  w  trakcie  izolacji  więziennej  (Hansen,  1982,  1984).
Z  przeprowadzonych  przez  J.  Nawoja  badań  dotyczących  rozmiarów 
przestępczości  wewnątrzwięziennej  wynika,  że  bójki  i  pobicia  zajmują 
najwyższe  miejsce  wśród  przestępstw  popełnianych  z  użyciem  agresji.
Do  motywów  bójek  i  pobić  należą  najczęściej  konflikty  związane  ze 
współżyciem  w  celi  mieszkalnej,  wpływy  podkulturowe,  osobowość, 
skłonność do nadmiernych reakcji emocjonalnych i inne (Nawój, 2001). 

Przemoc  psychiczna wśród  osób  pozbawionych  wolności  przyjmuje 
postać  różnego  rodzaju  poniżania,  ubliżania,  nacisków,  dręczenia, 
wyśmiewania,  dokuczania,  szantażu,  wywierania  presji  i  zmuszania
do określonych zachowań (Kolęda, 1995, Szaszkiewicz, 1997).

Rozmiary zjawiska, jakim jest przemoc seksualna, nie są znane, ponieważ 
więźniowie  nią  dotknięci  niechętnie  ją  ujawniają,  a  pozostali  solidarnie
ją ukrywają, karząc brutalnie tych osadzonych, którzy ją demaskują. Przemoc 
seksualna  w  więzieniu  ma  różne  podłoże  i  mechanizmy  powstawania,
do  których  można  zaliczyć:  preferencje  homoseksualne  lub  biseksualne 
agresorów,  zastępcze  formy  zaspakajania  potrzeby  seksualnej  w  formie 
kontaktów  homoseksualnych  spowodowane  brakiem  możliwości 
satysfakcjonujących  sposobów realizacji  tej  potrzeby,  potrzebą  dominacji, 
pozycji,  poniżenia  ofiary,  bądź  ukarania  jej  poprzez  zgwałcenie  (Flauta  – 
Kowalska, 1957, Giza, Marasiewicz, 1968). Ten rodzaj przyczyn związany 
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jest  najczęściej  z  funkcjonowaniem podkultury  więziennej  (Kolęda,  1995, 
Miszewski, 2005, Szaszkiewicz, 1997). Badania wykazały, że w warunkach 
zakładu  typu  półotwartego  i  otwartego  występuje  najmniej  przemocy 
seksualnej, co jest spowodowane możliwością zaspakajania swoich potrzeb 
podczas przepustek z zakładu karnego (Nawój, 2001). 

Zewnętrznymi  przejawami  przemocy  ekonomicznej w  warunkach 
więzienia  jest  zmuszanie  do  dzielenia  się  lub  zabieranie  współwięźniom 
papierosów,  ubrania,  paczek  żywnościowych  i  innych  dóbr  materialnych. 
Ten  rodzaj  przemocy  dominuje  w  warunkach  zakładu  półotwartego
ze względu na rozluźniony reżim wykonania kary (Nawój, 2001). Swoistą 
formą  przemocy  ekonomicznej  trudną  do  wykrycia  jest  nieuczciwe 
wygrywanie w grach hazardowych lub pożyczanie na bardzo wysoki procent 
różnych  produktów  żywnościowych  (herbata,  kawa),  papierosów,  kart 
telefonicznych  itp.  dóbr  cenionych  w  środowisku  więziennym.  Personel 
dowiaduje się najczęściej o takim procederze w momencie, gdy skazany jest 
zmuszony do ucieczki przed swoimi wierzycielami, którzy grożą mu zemstą 
za niespłacony dług.

Zbiorowe  wystąpienia osadzonych  (inne  nazwy  to  bunt,  zbiorowe 
nieposłuszeństwo,  protest  grupowy)  to  każde  spontaniczne  wystąpienie 
formalnej  lub  nieformalnej  grupy  więźniów,  którzy  stosując  bierny  lub 
czynny opór wobec władz więziennych,  przedstawiają  uzgodnione między 
sobą żądania w celu zmiany niektórych aspektów ich położenia prawnego, 
czy  socjalno  –  bytowego.  W  więziennictwie  zbiorowe  wystąpienie  lub 
usiłowanie wywołania go jest zaliczane do tzw. wypadków nadzwyczajnych, 
które ze względu na swój charakter, rozmiary i skutki, powodują naruszenie 
porządku,  dyscypliny  i  bezpieczeństwa  w  jednostkach  penitencjarnych 
(Musidłowski,  1997).  Formy  zbiorowych  wystąpień  to  głównie:  odmowa 
przyjmowania posiłków, zbiorowe akty samoagresji, okupacja pomieszczeń, 
odmowa opuszczenia  cel  mieszkalnych  lub placu  spacerowego,  napaść  na 
funkcjonariuszy  i  wzięcie  zakładników,  otworzenie  przez  więźniów  cel 
mieszkalnych  i  uwolnienie  innych  osadzonych,  demolowanie  oddziałów, 
samosądy  i  agresja  wobec  współosadzonych  (Jędrzejak,  1996).  Skrajną 
postacią  zbiorowego  wystąpienia  jest  bunt  (Bedyński,  Wołowicz,  1989). 
Pojawiająca  się  wówczas  agresja  ma  tendencję  do  eskalacji  (Fox,  1971) 
poprzez  oddziaływanie  na  siebie  więźniów  zgodnie  z  psychologicznymi 
mechanizmami działającymi w tłumie (Bolimowski, 1998, Le Bon, 1994).
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1.3. Aktywność fizyczna w procesie resocjalizacji
Niekwestionowane  znaczenie  we  współczesnych  standardach 

penitencjarnych przypisuje się konieczności utrzymania w należytym stanie 
zdrowia psychofizycznego osób pozbawionych wolności. Szczególne miejsce 
wśród sposobów realizacji tego założenia zajmuje organizowanie na terenie 
zakładów  karnych  odpowiednich  zajęć  z  kultury  fizycznej  (Gajdus, 
Gronowska, 1998). Celem tego typu zajęć jest wypełnienie czasu wolnego 
skazanych. Jednakże zadania aktywności skazanych w rzeczywistości życia 
więziennego  są  znacznie  szersze  i  głębsze.  Z  jednej  strony  stanowią  one 
istotny czynnik ograniczenia negatywnych przejawów tzw. drugiego życia,
z  drugiej  strony  są  sposobem  wypoczynku  i  zapewnienia  higieny 
psychicznej, a także okazją dla pozytywnych oddziaływań na skazanych21.

1.3.1. Wyjaśnienia terminologiczne
Resocjalizacja

Wyjaśnienie  pojęcia  resocjalizacji  wymaga  odwołania  się  do  koncepcji 
przystosowania  człowieka  do  środowiska  społecznego  i  procesów 
związanych z nabywaniem umiejętności pełnienia ról społecznych. 

Zachowania  ludzkie  wyznaczone  są  w  dużym  zakresie  scenariuszami 
określonych  ról  społecznych,  które  system społeczny jednostce  przypisuje 
lub które ona dobrowolnie wybiera spośród wielu możliwych (Pytka, 2000). 
Rola społeczna to zdefiniowany i społecznie określony spójny wewnętrznie 
zespół  przepisów i  oczekiwań  dotyczących  pożądanego  lub  potencjalnego 
zachowania jednostki w konkretnych sytuacjach. Jest to zbiór podstawowych 
przywilejów i powinności przypisanych do pozycji,  jaką zajmuje człowiek
w  społeczeństwie  lub  hierarchii  grupowej  (Kalinowski,  1998). 
Przystosowanie społeczne to pełnienie  ról społecznych oraz respektowanie 
związanych  z  nimi  norm  i  wartości,  w  sposób  zgodny  z  oczekiwaniami 
społecznymi.  Wymaga  ono  predyspozycji  wykonawczych  (możliwości, 
wiedzy  i  umiejętności)  oraz  odpowiedniego  stosunku  do  wymagań 
społecznych  (chęci  i  motywacji)  (Górski,  1985).  Procesem warunkującym 
adaptację  do  warunków  życia  w  społeczeństwie  jest  socjalizacja,  czyli 
uczenie się wypełniania ról społecznych. Jest to proces społecznego rozwoju, 
będący efektem spontanicznych i  niekierowanych oddziaływań środowiska 
społecznego na człowieka od momentu jego urodzenia (Kalinowski, 1998). 
Zjawisko socjalizacji  obejmuje  kilka  aspektów:  czas  trwania  –  proces  ten 
rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka na świat i trwa przez całe życie; 
interakcyjny charakter – uczenie społeczne i nieustanny dialog jednostki z jej 
otoczeniem  społecznym;  oczekiwany  rezultat  –  przystosowanie  jednostki, 
kształtowanie osobowości społecznej, przekaz kulturowy (Borowicz, 2002).

21 Por.  Uzasadnienie  rządowego  projektu  nowego  kodeksu  karnego  wykonawczego  [w:] 
Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997
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Socjalizacja  wraz  z  szeroko  pojętym  wychowaniem  rodzinnym
i  instytucjonalnym  prowadzi  do  zmian  osobowości,  umożliwiających 
jednostce  stawanie  się  pełnowartościowym  i  twórczym  członkiem 
społeczeństwa  (Okoń,  1998).  O ile  przez  wychowanie  rozumie  się  proces 
celowego  i  świadomego  kształtowania  ludzkich  zachowań,  o  tyle  przez 
socjalizację  rozumie  się  całokształt  wpływów  wywieranych  na  jednostkę 
przez  środowisko  społeczno  –  kulturowe,  w  którym  żyje  i  rozwija  się, 
niezależnie  od  wysiłków  i  starań  wychowawców  i  nauczycieli.  Proces 
socjalizacji  jest  na  ogół  spontaniczny i  mało  kontrolowany,  czyli  nie  jest 
sterowany  intencjonalnie  przez  odrębną  kategorię  osób  zwanych 
wychowawcami lub nauczycielami. Dla ścisłości należy dodać, że nie da się 
rozdzielić  wpływów  wyraźnie  socjalizacyjnych  od  wychowawczych 
społeczeństwa  jako  całości  (Pytka,  2000).  Do  procesów  i  zjawisk 
psychologicznych  towarzyszących  przystosowaniu  się  do  wymogów 
środowiska  społecznego  zalicza  się:  naśladownictwo  i  modelowanie, 
identyfikację, powtarzanie czynności i ćwiczenie umiejętności, wzmocnienia 
pozytywne  i  negatywne,  interioryzację  wartości  i  internalizację  norm 
postępowania (Przetacznik – Gierowska, Włodarski, 1994).

W  przypadku,  kiedy  procesy  socjalizacyjne  i  wychowawcze  nie 
przebiegają prawidłowo, jednostka nie może się przystosować do wymogów 
społecznych  i  popada  konflikt  ze  środowiskiem,  łamiąc  przyjęte  normy 
obyczajowe i przepisy prawne (Hołyst,  1991, Szałański, 1989). Zaburzony 
rozwój  osobowości  obejmuje  nieumiejętność dostrojenia  się  do warunków 
życia społecznego i ludzi, brak akceptacji norm i identyfikacji z wartościami 
ogólnoludzkimi, nieadekwatność celów i nieakceptowane sposoby realizacji 
potrzeb (Ilgiewicz – Han, 1974, Mościcka, 1984). Przyczyny takiego stanu 
mogą  mieć  charakter  zewnętrzny,  np.  patologia  rodziny,  niewłaściwe 
środowisko  rówieśnicze  itp.  lub  wewnętrzny,  np.  obniżony  intelekt, 
zaburzenia  osobowości,  uszkodzenia  układu  nerwowego,  zaburzona  sfera 
emocjonalno  –  wolicjonalna  itp.  (Lipkowski,  1984,  Makowski,  1994, 
Spionek,  1965).  Zdaniem M. Grzegorzewskiej  (1964),  która  przeniosła  na 
grunt  polski  określenie  niedostosowania  społecznego,  pojęciem  tym 
obejmuje  się  wszystkich,  którzy  wymagają  stosowania  specjalistycznych 
oddziaływań  wychowawczych  oraz  zabiegów  medycznych
i  psychologicznych.  Z  kolei  J.  Konopnicki  (1971)  uważa,  że  termin 
niedostosowanie  społeczne  jest  swoistym  skrótem  myślowym  używanym
w  kontekście  każdego  dziecka,  które  stwarza  specyficzne  problemy 
wychowawcze i wymaga stosowania innych niż zwykłe zabiegów i środków 
oddziaływań. Owe specjalistyczne zabiegi noszą nazwę resocjalizacji. 

Zdaniem S. Górskiego (1985) resocjalizacja w wąskim ujęciu to odmiana 
procesu socjalizacji  polegająca  na  zmianie  dotychczasowych  negatywnych 
postaw i modyfikacji zachowań w kierunku pożądanym przez społeczeństwo 
bez ingerencji instytucji wychowawczej. Autor ten porównuje tak rozumiany 
proces do wyleczenia  się z choroby bez interwencji  medycznej.  Ponieważ 
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jednak  rzadko  się  zdarza,  żeby jednostka  niedostosowana społecznie  była
w  stanie  sama  sobie  poradzić  z  problemami,  proces  ten  wymaga 
instytucjonalnego wsparcia i profesjonalnych działań. Dlatego w literaturze 
pojęciem resocjalizacja określa się specyficzne wychowanie reformująco – 
korektywne,  które  powoduje  przemiany  charakterologiczno  –  integracyjne
w  sferze  postaw  i  motywacji  jednostek  wykazujących  trudności
w  dostosowywaniu  się  do  norm  społecznych  i  prawnych  (Biniakiewicz, 
Koprowiak, 1999, Makowski, 1994). Działalność resocjalizacyjna to zespół 
czynności zmierzających do takiej zmiany jednostki, aby była ona zdolna do 
funkcjonowania  w  społeczeństwie  (Hołyst,  1984).  Zespół  zabiegów 
pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym ma na celu doprowadzenie 
do  stanu  poprawnego  przystosowania  społecznego  jednostki  –  readaptacji 
(Urban,  2007),  a  następnie  ukształtowania  takich  cech  zachowania
i  osobowości,  które  zagwarantują  jej  optymalne  uspołecznienie  i  twórcze 
funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  którego  normy  i  wartości  będzie 
respektować  ze  względu  na  zaistniały  w  toku  oddziaływania 
resocjalizującego  proces  internalizacji  wartości  i  norm ogólnospołecznych 
(Pytka, 2000).

Z  procesem  resocjalizacji  wiąże  się  pojęcie  reedukacji.  Jednostki 
niedostosowane  społecznie  nie  posiadają  elementarnych  umiejętności 
społecznych warunkujących bezkolizyjne współżycie społeczne. Dodatkowo 
w  toku  nieprawidłowych  procesów  socjalizacyjnych  i  wychowawczych 
wytworzyły się u nich negatywne nawyki. Dlatego w resocjalizacji konieczna 
jest  nauka  w zakresie  umiejętności  społecznych,  wytworzenie  pożądanych 
reakcji i zastępowanie nimi zachowań negatywnych. Reedukacja jest zatem 
aktywizacją  wychowanka  w  kierunku  uspołecznienia  i  wszechstronnego 
rozwoju osobowości jako naczelnych wartości sterujących procesem uczenia 
się.  Mechanizmy  wykorzystywane  w  reedukacji  dotyczą  między  innymi: 
procesów warunkowania, zapominania, uodparniania się na wybrane bodźce 
(pokusy), wygaszania negatywnych nawyków (Szczęsny, 2003). Działalność 
reedukacyjna  polega  na  przekształcaniu  uprzednio  przyswojonych
i utrwalonych wiadomości, sprawności, motywów, zainteresowań, poglądów, 
przekonań  i  postaw  wychowanka.  Proces  ten  dotyczy  tylko  niektórych 
instrumentalnych  składników  i  aspektów  osobowości  wychowanka, 
zwłaszcza  emocjonalnych,  wolicjonalnych  i  charakterologicznych,  które 
uległy zaburzeniu. Zdarza się jednak, że wymagane jest reformowanie całej 
jego  osobowości  (Kalinowski,  1998,  Makowski,  1994).  Ponieważ,
co podkreślali twórcy pedagogiki resocjalizacyjnej, resocjalizacji, nie można 
opierać wyłącznie na zasadach uczenia się, konieczne jest wzbogacenie tego 
procesu  innymi  mechanizmami  mającymi  wpływ  na  funkcjonowanie 
jednostki  w  ciągle  zmieniającej  się  rzeczywistości  społecznej  (Szczęsny, 
2003).

Resocjalizacja  jako  proces  naprawczy,  korygujący  nieprawidłowości 
występujące  u  osób  niedostosowanych  zwany  jest  psychokorekcją.
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W  przypadku  młodzieży  korektura  obejmuje  osobowość  w  trakcie  jej 
rozwoju,  natomiast  u  dorosłych  polega  na  korekcie  struktury 
osobowościowej  już  względnie  trwałej.  Jej  celem  jest  nie  tylko 
przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  społecznych  oraz  zalecanie  nowego 
stylu  życia,  ale  zmiana  nawyków  charakterologicznych,  a  zwłaszcza 
wyeliminowanie  niekorzystnych  i  aspołecznych  postaw,  warunkujących 
zachowania  odbiegające  od  norm moralnych  i  prawnych  (Machel,  2003). 
Mechanizmami  natury  społecznej  są  procesy  grupowe,  związane
z  potrzebami  afiliacyjnymi  i  wyborem  społecznej  przynależności 
(konformizm,  presja  grupowa,  pozycja  w  grupie).  Do  psychologicznych 
regulatorów  zachowania,  które  należy  uwzględnić  w  procesie 
psychokorekcji, należą mechanizmy umiejscowienia kontroli, postawy, sądy
i  przekonania  oraz  obraz  własnej  osoby  i  otaczającego  świata.  Wreszcie 
proces korygowania nieprawidłowości powinien odwoływać się do systemu 
kulturowych  wzorów  integrujących  takich  jak:  światopogląd,  wzór 
osobistego  sukcesu,  styl  życia  (Szczęsny,  2003).  Zadania  resocjalizacji 
sprowadzają  się  do:  eliminowania  przyczyn  negatywnych  zachowań, 
przekształcania nieprawidłowych stanów osobowości, utrwalania uzyskanych 
pozytywnych  rezultatów,  zainspirowania  do  samowychowania  (Górski, 
1985).

Pedagogika resocjalizacyjna
Proces  resocjalizacji  jest  działalnością  praktyczną  wymaga  jednak 

odpowiedniego zaplecza teoretycznego i wsparcia badawczego. Pedagogika 
resocjalizacyjna,  ujmując  historycznie,  wyodrębniła  się  z  pedagogiki 
specjalnej, czyli teorii i praktyki wychowania jednostek niepełnosprawnych. 
Głównym  przedmiotem  jej  badań  –  jako  autonomicznej  dyscypliny 
pedagogicznej  –  jest  resocjalizacja  osób  wykazujących  zaburzenia
w  przystosowaniu  się  do  życia  w  społeczeństwie  (Szczęsny,  2003),
ale  zdaniem  C.  Czapówa  przedmiot  ten  poszerza  swój  zakres  o  funkcje 
resocjalizacyjne: opiekę, wychowanie i terapię oraz profilaktykę społeczną, 
czyli  resocjalizację  potencjalną (Czapów, 1978, Czapów, Jedlewski,  1971, 
Pytka, 2003). 

Do  podstawowych  problemów  pedagogiki  resocjalizacyjnej  L.  Pytka 
(1997)  zalicza:  ustalanie  nadrzędnych,  etapowych  i  operacyjnych  celów 
wychowania  resocjalizującego,  diagnozowanie  wyjściowego  stanu 
osobowości, postaw i manifestacji zachowań wychowanków oraz określenie 
psychospołecznych  determinantów zaburzeń,  ustalanie  wyjściowej  sytuacji 
wychowawczej  i  relacji  między  wychowawcą  a  wychowankiem, 
konstruowanie  teoretycznych  i  praktycznych  modeli  optymalnego 
oddziaływania  opiekuńczego,  wychowawczego,  terapeutycznego
i  profilaktycznego  wobec  osób  niedostosowanych  lub  zagrożonych 
niedostosowaniem.
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Pedagogika  resocjalizacyjna  jest  dyscypliną  teoretyczną  i  praktyczną 
zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji tj. 
kategorią  osób,  która  z  rozmaitych  powodów  wykazuje  objawy 
nieprzystosowania  i  wykolejenia  społecznego,  para  przestępczości
i przestępczości (Pytka,  2000). Jako nauka teoretyczna zajmuje się opisem
i wyjaśnianiem procesu wychowania resocjalizującego – na które składają 
się:  wartości,  cele,  proces  oddziaływania  (aktywizująca  reedukacja
i  psychokorekcja)  wraz  z  metodami  i  technikami  –  oraz  instytucjami
i  systemami  resocjalizacyjnymi.  Jako  nauka  praktyczna  zajmuje  się 
projektowaniem,  oceną  planów  indywidualnych  oddziaływań  oraz 
koordynowaniem działań, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym (Szczęsny, 2003).

Resocjalizacja penitencjarna
Resocjalizacja  w  warunkach  instytucjonalnej  izolacji  nazywa  się 

resocjalizacją penitencjarną. Jej celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy
i  umiejętności  społecznych  oraz  zalecanie  nowego  stylu  życia  osobom 
izolowanym,  ale  zmiana  nawyków  charakterologicznych,  a  zwłaszcza 
wyeliminowanie  niekorzystnych  i  aspołecznych  postaw  będących  główną 
przyczyną zachowań odbiegających od norm moralnych i prawnych (Machel, 
2003). Działem pedagogiki resocjalizacyjnej jest pedagogika penitencjarna, 
zajmująca  się  zagadnieniami  kształcenia  i  wychowania  osób 
niedostosowanych  społecznie  przebywających  w  czasowej  izolacji 
instytucjonalnej  (Benedyczak,  1995, Hołyś,  Nowak,  1980).  Konstytutywną 
cechą  tej  subdyscypliny  pedagogicznej,  oprócz  obszaru  badań  (placówka 
penitencjarna)  oraz  społeczności,  będącej  podmiotem  oddziaływań 
(więźniowie),  jest  konieczność  odwoływania  się  w  trakcie  projektowania
i  realizacji  procesu wychowawczego do przepisów prawnych regulujących 
wykonywanie  środków  karnych  skutkujących  pozbawieniem  wolności 
(Szczepaniak, 2002, 2004). 

Resocjalizacja  penitencjarna  jest  procesem  niezwykle  trudnym.
Po pierwsze, dlatego, że dotyczy przestępców, a więc osób zwykle bardzo 
zdemoralizowanych  i  wykolejonych  przestępczo.  Po  drugie  dlatego,
że odbywa się w więzieniu, a więc w warunkach izolacji społecznej, która
z natury rzeczy nie  sprzyjają  temu procesowi (Machel,  2003).  W ogólnie 
określonym  celu  resocjalizacji  można  wyodrębnić  dwa  cele  różniące  się 
stopniem efektywności. Jest to cel minimum i cel maksimum. Cel minimalny 
to  uzyskanie  takiego  stanu  osobowości  więźnia,  który  umożliwi  mu 
funkcjonowanie w społeczeństwie  po zwolnieniu w sposób nienaruszający 
norm prawnych. Cel maksimum można określić jako taki stan osobowości, 
który  nie  tylko  umożliwi  praworządne  funkcjonowanie  po  opuszczeniu 
zakładu  karnego,  ale  także  respektowanie  wielu  istotnych  i  ważnych  dla 
życia społecznego norm moralnych, które nie są ujęte w kodeksie karnym. 
Osiągnięcie  pierwszego  celu  powoduje  minimalną  reintegrację  społeczną
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i  funkcjonowanie  na  pograniczu  prawa.  Natomiast  osiągnięcie  drugiego 
ułatwi szybką readaptację i trwałą reintegrację ze społeczeństwem (Machel, 
2003).  J.  Malec  podaje  następujące  cele  pracy  penitencjarnej  (1991): 
łagodzenie  stresu  wynikającego  z  pozbawienia  wolności,  przeciwdziałanie 
wzajemnej  demoralizacji  i  zapobieganie  krzywdzeniu  jednych  osadzonych 
przez  drugich,  kształtowanie  właściwego  stosunku  do  popełnionego 
przestępstwa, zapobieganie powstawaniu negatywnych cech osobowości na 
skutek  izolacji  więziennej,  wyodrębnianie  spośród  populacji  osadzonych 
tych,  którzy  zdradzają  objawy zaburzeń  psychicznych  i  uzależnień  celem 
poddania ich terapii, pomoc w załatwianiu spraw osobistych więźniów.

Pedagogika penitencjarna
Pedagogika  penitencjarna  jest  nauką  interdyscyplinarną,  korzystającą

z dorobku wielu dziedzin naukowych (Szczepaniak,  2002) między innymi
z działów pedagogiki (aksjologia, teleologia, teoria i metodyka wychowania) 
i  dyscyplin  nauk  o  wychowaniu  (andragogika,  ortodydaktyka, 
oligofrenopedagogika)  oraz  nauk  społecznych  (filozofia,  socjologia, 
kryminologia,  prakseologia)  i  biomedycznych  (patologia,  neurologia, 
psychiatria). Ważnymi naukami pomocniczymi są psychologia sądowa oraz 
penitencjarna  (Ciosek,  2001,  Lewicki,  Paryzek,  Waligóra,  1978). 
Psychologia  penitencjarna  zwana  również  penitencjarystyką  jest  dziedziną 
psychologii  klinicznej,  zajmującą  się  diagnozą  psychospołecznych 
uwarunkowań  zaburzeń  społecznych  funkcji  zachowania,  a  także  ich 
psychokorekcją  i  profilaktyką.  Jej  głównym  zadaniem  jest  analiza 
funkcjonowania człowieka w środowisku więziennym oraz badanie procesu 
resocjalizacji  realizowanego  w  warunkach  izolacji  więziennej  (Ciosek, 
2001). Oprócz opisu procesów psychicznych i mechanizmów zachowania się 
więźniów,  penitencjarystyka  zajmuje  się  zastosowaniem  prawidłowości 
psychologicznych w organizacji i realizacji procesu resocjalizacji skazanych 
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W zakres jej zainteresowań 
szczegółowych  wchodzą  również  warunki  prawidłowego  i  skutecznego 
stosowania  środków  i  metod  oddziaływania  penitencjarnego  (Kolarczyk, 
1979). 
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1.3.2. Proces resocjalizacji przez kulturę fizyczną
Psychospołeczne efekty aktywności fizycznej

Mechanizmy  psychospołeczne  aktywności  fizycznej  to  ogół  procesów 
psychicznych  (np.  koncentracja  uwagi  na  ćwiczeniu,  zaangażowanie  ego, 
emocje przedstartowe, eliminowanie napięcia psychicznego itp.) oraz zjawisk 
społecznych  (np.  presja  grupy,  kooperacja,  rywalizacja,  ocena  grupowa, 
przydzielenie roli w zespole, modelowanie itp.), które pojawiają się w trakcie 
podejmowania  aktywności  fizycznej  i  wpływają  na  realizację  zadania 
ruchowego. Ich występowanie może przyczyniać się do powstawania zmian 
w  psychice  zawodników  (np.  lepsze  samopoczucie,  obniżenie  stresu, 
poprawa samooceny i poczucia własnej wartości,  wzrost ambicji  itp.) oraz
w  ich  funkcjonowaniu  społecznym  (konformizm,  poczucie  tożsamości 
grupowej, internalizacja norm, empatia itp.). Owe zmiany to właśnie efekty 
psychospołeczne, a poglądy ich występowaniu podczas aktywności fizycznej 
nie stanowią wyłącznie zwerbalizowanej formy myślenia życzeniowego, ale 
posiadają  pewne  wsparcie  empiryczne,  które  pozwala  oczekiwać  po 
zajęciach ruchowych czegoś więcej niż samych tylko zmian somatycznych 
(Sas  –  Nowosielski,  2002).  Aktywność  fizyczna  wydaje  się  być 
uniwersalnym  środkiem  sprzyjającym  zachowaniu  równowagi 
psychofizycznej
i  wewnętrznej  harmonii  człowieka  (Sahaj,  2001),  przysparzającym 
satysfakcji i zadowolenia z życia (Szeklicki, 1997), wpływającym korzystnie 
na  funkcje  poznawcze,  wzrost  samooceny  i  podniesienie  własnej 
skuteczności  (Guszkowska,  Rogacz  –  Mańka,  Wit,  1999).  A.  Dąbrowski 
doszedł  na podstawie badań do wniosku, że nawet sport  walki,  jakim jest 
judo,  może  przyczynić  się  do  nakierowania  osób  nieprzystosowanych
na  właściwa  drogę  i  odegrać  priorytetową  rolę  w  procesie  wychowania 
młodego człowieka (Dąbrowski i współ., 2002). 

„Wychodząc z założenia, że kultura zakłada istnienie fizyczne człowieka,  
istota kultury fizycznej polega na kształtowaniu cech osobowościowych, które  
przejawiają  się  w  trakcie  aktywności  ruchowej  jednostki  oraz  rozwijaniu  
sprawności  fizycznych  jednostki.” (Milsztejn,  1989,  s.  69).  Gry  i  zabawy 
ruchowe pełnią przede wszystkim rolę bodźca, który oddziałuje na fizyczną 
stronę  osobowości  człowieka,  wpływając  jednocześnie  na  jego  sferę 
umysłową (Trześniowski, 1987). 

Kultura  fizyczna  i  wszystko,  co  związane  z  aktywnością  ruchową 
człowieka,  rozpatrywane  jest  zwykle  w  kilku  aspektach:  zdrowotno  – 
biologicznym, wychowawczym oraz kulturowym (Wolańska, 1989). Oprócz 
fizjologicznych  i  zdrowotnych  efektów  aktywność  fizyczna  sprzyja 
korzystnym  zmianom  natury  psychospołecznej  (Drabik,  1995).  Specyfika 
dyscypliny  sportowej  i  podejmowanych  w  związku  z  nią  czynności 
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ruchowych, determinuje rozwój określonych stanów psychicznych: procesów 
poznawczych, emocji, cech moralno – wolicjonalnych (Gagajewa, 1973). 

„Wydaje się, że skala przeżyć człowieka bardzo zaangażowanego w ten  
zdawałoby  się  błahy  problem  –  sukcesu  lub  niepowodzenia  na  polu  
rywalizacji sportowej – bywa często duża. Jest to ludzkie, gdy w sporcie jak  
w lustrze odbijają się nasze wady i zalety, siła i słabość. Jest on nie tylko 
wysiłkiem mięśni, ale i napięciem woli (…) fakt ten powoduje, że w owych  
napięciach  psychicznych  (…)  kryje  się  często  pełnia  człowieczeństwa  – 
ułomności,  skłonności  do  załamań,  ale  i  do  szlachetnych  
porywów”(Tomaszewski, 1976).

Aktywność ruchowa wpływa na poprawę samopoczucia, która obejmuje 
redukcję  lęku,  wzrost  poczucia  własnej  wartości,  zwiększenie  energii
i  zdolności  koncentracji  oraz  poczucia  kontroli  nad  własnym  ciałem 
(Faulkner,  1998),  eliminowanie  i  rozładowywanie  nadmiernych  napięć 
psychicznych,  kształtowanie  i  podtrzymywanie  równowagi  reakcji 
emocjonalnych (Kłodecka – Różalska, Kozdroń, 1986). Sprzyja aktywnemu 
wypoczynkowi i nerwowemu odprężeniu (Trześniowski, 1987), zmieniając 
rodzaj stymulacji i pobudzenia zmysłowego (Karolczak – Biernacka, 1986). 
Ćwiczenia  fizyczne  wpływają kształtująco  i  korygująco  na reakcje  układu 
nerwowego,  poprawiając  pamięć  ruchową  i  utrwalenie  stereotypów 
dynamicznych  (Bator,  Kasperczyk,  2000).  Wyżycie  ruchowe  poprawia 
nastrój (Konopczyński, 1996), działa antydepresyjnie (Bulicz, Karoń, 2002). 
Pozwala również na przeżywanie satysfakcji z poniesionego trudu fizycznego 
(Wyżnikiewicz – Kopp, 1986), odniesionych sukcesów i  zwycięstw (Doil, 
1978) oraz stanów zadowolenia i ulgi (Gagajewa, 1973). Wysiłek fizyczny 
powoduje podwyższenie poziomu naturalnych opoidów, wpływając na tzw. 
efekt  endorfinowy,  objawiający  się  zmniejszonymi  odczuciami  bólowymi
i  stanami  euforycznymi  (Gacek,  2000,  Kuński,  2000).  Pozytywne  zmiany 
pod wpływem ćwiczeń fizycznych są bardziej zauważalne w przypadku osób, 
które  wyjściowo  charakteryzują  się  znacznym  obniżeniem  samopoczucia 
(Gaurin, Rejeski, Norris, 1996).

Aktywności  ruchowej  przypisuje  się  również  obniżanie  poziomu stresu 
dzięki poprawie adaptacji do warunków środowiskowych oraz zwiększeniu 
odporności  psychofizycznej  (Ambroży,  2004,  Karski,  2003).  Reakcja 
stresowa jest bowiem reakcją psychofizjologiczną, co oznacza, że wchodzą 
tu  w  grę  złożone  związki  między  ciałem  i  psychiką  (Kuński,  2003).
Jak wynika  z  istoty sportu,  zawodnik  podejmuje  się  walki  z  określonymi 
przeszkodami: z czasem, przestrzenią,  z innymi przeciwnikami lub samym 
sobą. Z założenia więc uczy się pokonywać trudności mimo zwiększonego 
pobudzenia emocjonalnego (Karolczak – Biernacka, 1986). Po rozpoczęciu 
aktu  ruchowego zmienia  się  intensywność  i  jakość  przeżywanych  emocji. 
Aktywność  fizyczna  uwalnia  blokadę  emocji  (Sankowski,  Gracz,  1995). 
Oderwaniu się od codziennych problemów sprzyja koncentracja na zadaniu 
ruchowym oraz skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach (Tyszka, 
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1991).  Następuje  wówczas  „odcinanie  się”  od  rozbudowanych  procesów 
percepcyjno  –  antycypacyjnych  niezwiązanych  bezpośrednio  z  zadaniem 
oraz  tłumienie  niekorzystnych  stanów  emocjonalnych  (Karolczak  – 
Biernacka, 1986). 

Niezależnie  od  rodzaju  i  dyscypliny,  aktywność  fizyczna  wpływa
na rozwój i  ugruntowanie się  poczucia  tożsamości  i  samooceny.  Zarówno 
samodzielna aktywność fizyczna pozbawiona cech rywalizacji, jak i sytuacje 
sportowe  wpływają  na  wzrost  pewności  siebie,  poprawę  wizerunku
i potwierdzenie  swojej  wartości  zarówno w oczach innych jak i  własnych 
(Malczewski,  1971,  Sheridan,  Radmacher,  1998).  Zachowania  sportowe 
często są staraniem o potwierdzenie własnej tożsamości. Dzięki osiąganym 
sukcesom  następuje  wzrost  zaufania  do  siebie  i  wiary  we  własne  siły 
(Sakowski, 1996), a czasowe niepowodzenia nie są w stanie zachwiać tego 
poczucia  (Heinemann,  1990).  Zajęcia  ruchowe  wpływają  bowiem
na  poczucie  własnej  wartości  (self  –  esteem)  poprzez  rozwijanie  wiary
we  własne  możliwości  (Fox,  1992),  nabywanie  kompetencji  fizycznych, 
zrozumienie  zdolności  i  ograniczeń  własnych  oraz  innych  ludzi  (Gruber, 
1986).

W trakcie aktywności fizycznej następuje realizacja potrzeb, zarówno tych 
podstawowych, jak i wyższego rzędu. Wartość kultury fizycznej i jej form 
polega na tym, w jakim stopniu zaspakaja ona potrzeby człowieka. Im pełniej 
i wszechstronniej, tym większa jej wartość i aktywność uczestnictwa w niej 
(Arvisto,  1989).  Aktywność  zaspakaja  fizjologiczne  potrzeby  ruchu, 
stymulacji  sensorycznej.  Jasne  zasady  gry  i  reguły  postępowania  oraz 
określony  system  nagród  i  kar  sprzyja  zaspokojeniu  potrzeby 
bezpieczeństwa. Prawdopodobnie żadna inna aktywność nie przysparza tylu 
kontaktów i nie zaspakaja tak różnorodnych potrzeb społecznych związanych 
z  przynależnością,  poczuciem  bycia  akceptowanym  i  tolerowanym, 
nawiązywaniem kontaktów i  więzi  przyjacielskich.  W trakcie  działalności 
sportowej bezpiecznie mogą być realizowane potrzeby związane z dominacją 
i rywalizacją, a uzyskiwane sukcesy podnoszą samoocenę i przyczyniają się 
do  zaspokojenia  potrzeby  uznania.  Smukła  sylwetka  i  piękno  ruchu 
dostarczają wrażeń estetycznych. (Gracz, Sankowski, 2001) Wreszcie nic tak 
jak aktywność fizyczna nie umożliwia przełamywania barier i wychodzenia 
poza  granice  własnej  bezsilności,  zaspokojenia  potrzeb  transcendencji. 
„Uprawianie  sportu  we  wszystkich  jego  formach  jest  przede  wszystkim 
wyrazem dążenia jednostki do rozwoju, samorealizacji i do aktualizowania 
własnych potencjalnych szans” (Gracz,  Sankowski,  1995).  Pojawiające się
w  trakcie  gry  zróżnicowane  sytuacje  pobudzają  do  poszukiwania 
niestandardowych rozwiązań i zaskakujących zachowań, stymulując proces 
myślenia  twórczego,  który  na  skutek  transferu  umiejętności  może  się 
rozszerzać na inne sfery działalności człowieka (Duriček, 1986, 1987, 1989). 
Generalnie  uważa  się,  że  potrzeba  aktywności  fizycznej  ma  podłoże 
biologiczne,  jednak  formy  jej  realizacji  uwarunkowane  są  społecznie
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i  środowiskowo (dostęp do bazy sportowo – rekreacyjnej, pozycja i status 
społeczny,  zamożność,  nawyki  i  przyzwyczajenia,  moda)  (Kiełbasiewicz – 
Drozdowska, 2001). 

Pozbawiona  nieprzyjaznych  intencji  aktywność  fizyczna  wyzwala
u graczy inwencję, ambicje i dążenie do doskonałości, dzięki konieczności 
pokonywania  siebie,  walki  ze  swoimi  słabościami  i  przeciwstawnymi 
stanami  emocjonalno  –  motywacyjnymi  (Naglak,  1994).  Jednocześnie 
kultura  fizyczna  wpływa  na  dążenie  do  sukcesów  i  nagród  w  sposób 
akceptowany społecznie (Krawczyński, 1995).

Kultura fizyczna, będąc składnikiem kultury globalnej, wpływa na procesy 
socjalizacyjne:  ułatwia  integrację  jednostki  z  otaczającym  środowiskiem, 
sprzyja  umiejętności  przystosowania  się  do  zmieniających  warunków, 
powoduje  internalizację  norm  i  wartości  ogólnoludzkich  oraz  kształtuje 
postawy moralne (Dąbrowski, Dąbrowska, 2002). Często dzięki aktywności 
rekreacyjnej następuje poprawa kontaktów interpersonalnych i zwiększa się 
dojrzałość społeczna. Wspólna działalność sportowa łączy a zarazem dzieli 
ludzi  podejmujących  wspólną  aktywność  fizyczną.  Między  uczestnikami 
wytwarzają  się  więzi  emocjonalne,  poczucie  wspólnoty  i  wsparcie 
(Nawrocka, 1978). W związku z tym do podstawowych czynności typowo 
sportowych włączają się stosunki międzyludzkie i cały wachlarz interakcji 
(Rudik, 1978). 

W  klasyfikacji  kontaktów  międzyludzkich  można  wyróżnić  skłonności
do  wychodzenia  naprzeciw  innym  ludziom  oraz  skłonności
do przeciwstawiania  się im.  W działalności  sportowej obie kategorie mają 
szansę  skuteczności,  jednak  wchodzenie  w  interakcje  daje  większe 
powodzenie  w  grach  zespołowych,  natomiast  rywalizacja  z  partnerem 
przynosi  efekty w sportach indywidualnych (Malczewski,  1971).  W grach 
zespołowych  kształtuje  się  poczucie  zespołowości,  ponieważ  prowadzenie 
walki  sportowej  oraz  skomplikowana  taktyka  oparte  są  na  współpracy 
zawodników,  a  sukces  uwarunkowany  jest  zgraniem,  wzajemną  pomocą
i wspieraniem się w trudnych chwilach (Pałajma, 1978).

Aktywność  sportowa,  a  w  szczególności  gry  zespołowe,  odbywają  się
w  kontekście  społecznym,  a  tym  samym  są  idealnym  polem  treningu 
umiejętności  społecznych,  sprzyjają  tym  samym  kształtowaniu  się 
konformizmu  dla  norm,  zasad  i  wartości  preferowanych  przez  grupę 
odniesienia,  ponieważ  sport  opiera  się  na  jednakowych  przepisach  oraz 
zrozumiałej  symbolice  (Heinemann,  1990).  Ponadto  postawy zawodników 
podlegają  kontroli  sędziów  i  wyrażającej  się  spontanicznie  ocenie 
publiczności (Wyżnikiewicz – Kopp, 1986). 

Systematyczna  działalność  sportowa,  a  przede  wszystkim  gry  i  sporty 
zespołowe obfitują  w komplikujące  się  sytuacje,  w których trzeba działać 
wytrwale,  w  sposób  opanowany,  świadomie  i  celowo,  na  tle  pobudzenia 
emocjonalnego.  Dostarczają  licznych  okazji  do  kształtowania  i  utrwalania 
nawyków  i  przyzwyczajeń,  które  w  drodze  generalizacji  przenoszą  się
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na  inne  obszary  codziennej  rzeczywistości.  Dobrowolnie  podjęty  trening 
wymaga  poczucia  odpowiedzialności,  konsekwencji  i  samodyscypliny.
W sporcie trzeba poddać się regułom gry i arbitrażowi, nieustannie zdawać 
egzamin z uczciwości i lojalności. Bowiem o wartości sportowca decydują 
nie tylko jego umiejętności i sprawność fizyczna, ale również zgodność jego 
sylwetki  moralno  –  społecznej  z  normami  wyznaczającymi  „postawę 
sportową” (Demel, 1985). Wiąże się ona ze wspaniałomyślnością (działanie 
ze  szlachetnych  pobudek),  przyjaźnią  (szacunek,  lojalność  i  honor)
i altruizmem (działanie na rzecz szeroko pojętego dobra) i wykracza daleko 
poza  sportowe  reguły  (Arnold,  1999).  Ważnym  elementem  sportowej 
postawy jest stosunek do przeciwnika, oparty na szacunku dla niego i reguł 
współzawodnictwa oraz chęci zwycięstwa, ale zgodnego z zasadami, a nie
za wszelką cenę (Geblewicz, 1960).

Reasumując,  wpływ  aktywności  fizycznej  na  psychospołeczne 
funkcjonowanie  oraz  kształtowanie  określonych  cech  osobowości  nie  jest 
jednoznaczny, a współzależność ta nie jest prosta i bezpośrednia lub w ogóle 
nie musi zachodzić. O ile w przypadku sportu (nasyconego dużym ładunkiem 
rywalizacji)  występuje  raczej  hipoteza,  że  może  on  przyczyniać  się
do rozwoju pewnych funkcji oraz ukształtowania pewnych nastawień, postaw 
i  nawyków,  jeżeli  zaistnieją  po  temu  sprzyjające  warunki,  głównie 
pedagogiczne (Demel, Wołoszyn, 1970), o tyle w przypadku oddziaływania 
rekreacyjnej  aktywności  fizycznej  (pozbawionej  cech  silnej  rywalizacji)
na osobowość kierunek zmian jest pozytywny i, co najważniejsze, ma ogólny 
charakter,  ponieważ  nie  dotyczy  tylko  oficjalnych  zawodów,  treningów
i  samej  aktywności  ruchowej.  Zmiany  dotyczą  cech,  które  stały  się 
utrwalonymi  –  pozasportowymi  –  wymiarami  osobowości  sportowca 
(Norakidze,  1978). Jednak, żeby osiągnąć pożądane rezultaty,  powinno się 
uwzględnić  korzystne  warunki  i  odpowiednio  dobrany  wysiłek,
w przeciwnym razie aktywność ruchowa nie spełni swojej roli (Tyszka, 1991, 
Sahaj, 2001). „Ruch, podobnie jak lekarstwo, w zbyt małych dawkach jest  
obojętny dla organizmu, w nadmiernych szkodzi, a w odpowiednich może być  
niezastąpionym  środkiem  konserwacji  i  doskonalenia  funkcji  ciała.” 
(Grabowski, 2000, s. 2).

Resocjalizacyjne funkcje kultury fizycznej
Wychowawcze  walory aktywności  fizycznej  mogą  być  z  powodzeniem 

wykorzystane w oddziaływaniach na osoby, u których proces socjalizacji nie 
przebiegał  prawidłowo  –  jednostki  niedostosowane  społecznie, 
zdemoralizowane  i  wykolejone.  Bywa  przecież,  że  osobnik  niewrażliwy
na  rutynowe  metody  wychowania  moralnego  zmienia  się  pod  wpływem 
zastosowanych  środków  kultury  fizycznej  (Chromiński,  1992,  Sas  – 
Nowosielski, 2002). 

Od  dawna  zajęcia  wykorzystujące  ruch  są  doniosłym  środkiem 
resocjalizacji, ponieważ dla znacznej części osadzonych rola sportowca nie 
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koliduje  z  rolą  zajmowaną  w  grupie  przestępczej.  Rozgrywki  sportowe 
przypominają  to,  co  było  atrakcyjne  w  momencie  przestępstwa,  a  więc 
element  napięcia,  ryzyko  wymagające  sprawności  fizycznej  i  szybkiej 
orientacji.  Zaś odniesione zwycięstwo daje poczucie satysfakcji  i przewagi 
nad innymi (Marchewka, 2001, Świda, Świda, 1961). Twórcy warszawskiej 
szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej – C. Czapów i S. Jedlewski – zaliczają 
sport  i  rekreację  fizyczną  do  kulturotechnicznych  procedur 
resocjalizacyjnych, obok nauczania i pracy. Zwracają oni uwagę, że zajęcia
z wychowania fizycznego kształtują określone cechy osobowości, takie jak: 
wytrwałość,  opanowanie,  samodyscyplina,  dążenie  do  zamierzonego  celu, 
współdziałanie w grupie (Czapów, 1976, 1978, Czapów, Jedlewski, 1971).

Programy  resocjalizacyjne  realizowane  w  placówkach  opiekuńczo  – 
wychowawczych  i  zakładach  penitencjarnych  powinny  wpływać
na  wszechstronny  i  harmonijny  rozwój  osobowości  wychowanków. 
Aktywność  fizyczna  sprzyja  odblokowaniu  spontanicznych  reakcji 
emocjonalnych i ekspresji ruchowej (Marchewka, 2001), oddziałuje nie tylko 
na  fizyczną  stronę  osobowości,  ale  również  na  inne  sfery,  dlatego  może
i powinna być wykorzystywana w procesie resocjalizacji niedostosowanych 
społecznie  (Konopczyński,  1996).  Jej  uniwersalność  polega  na  tym,
że  w przeciwieństwie  do  innych  środków jest  ona  akceptowana  i  chętnie 
podejmowana  przez  osoby  pozbawione  wolności  (Poklek,  2008).  Kultura 
fizyczna nabiera więc szczególnej wartości dla osób, które nie mają nawyku 
pracy,  charakteryzuje  ich  niechęć  do  nauki,  a  pochodząc  ze  środowisk 
patologicznych, nie potrafią korzystać z dorobku kulturowego i przejawiają 
ogólny  negatywizm  (Michelis,  1997).  Zajęcia  rekreacyjno  –  sportowe 
zasadzają  się  bowiem  na  naturalnych  potrzebach,  których  nie  trzeba
u  wychowanków  specjalnie  rozbudzać  (potrzeba  ruchu,  aktywności, 
stymulacji, kontaktów społecznych) (Maszczak, 1985). 

Wspólna z innymi  aktywność fizyczna  jest  platformą integrującą grupę 
wychowawczą.  To  właśnie  grupa  sportowa  może  być  miejscem  nauki 
solidarności  i  współodpowiedzialności,  które  są  reakcją  na  rywalizację
i  współzawodnictwo.  Jest  ona  bowiem  terenem  nauki  życia  społecznego
w ogóle, ponieważ decyzje i wybory jednostki są weryfikowane w praktyce 
grupowej,  zanim  zostaną  wykorzystane  w  innych  sferach  życiowych 
(Kopczyńska,  1993).  W  sferze  zachowań  społecznych  uważa  się,
że ćwiczenia fizyczne kształtują aktywny styl życia, wywołują powstawanie 
kręgów  koleżeńskich  o  wspólnych  akceptowanych  społecznie 
zainteresowaniach  oraz dają  możliwość  pełnienia  różnych ról  społecznych 
(Sidor,  2001).  Tym  samym  kultura  fizyczna  jest  skutecznym  środkiem 
osłabiającym negatywne wpływy podkultury przestępczej (Rejzner, 1981). 

Osoby  niedostosowane  społecznie  charakteryzuje  brak  umiejętności 
organizowania sobie dziedzin życia, dlatego aktywność fizyczna jest ważnym 
środkiem edukacyjnym. Zajęcia sportowo – rekreacyjne mogą z jednej strony 
wypełnić  nadmiar  czasu  wolnego  –  stają  się  wówczas  czynnikiem 
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sprawczym procesu resocjalizacji, a z drugiej strony wpływają na poprawę 
funkcjonowania wychowanków, wyrabiają  u nich właściwe nawyki  i  uczą 
zagospodarowania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie – stają 
się wówczas efektem procesu kształtowania postaw (Poklek, 2001 b). 

Zorganizowane  zajęcia  wykorzystujące  aktywność  fizyczną  mogą  być 
środkiem zapobiegawczym patologii społecznej i alternatywą dla zachowań 
nieakceptowanych  społecznie  np.  sięganie  po alkohol i  narkotyki  (Breska, 
2002, Stanek,  2003).  Jak zauważa  K. Pospiszyl,  najlepszym rozwiązaniem 
dla  różnych  grup nieprzestrzegających  prawa i  porządku  publicznego  jest 
zastąpienie  ich  innymi  formami  np.  klubami  sportowymi.  Udział
w  treningach  może  być  jego  zdaniem  kanalizowaniem  agresywnych 
impulsów w społecznie akceptowanym kierunku (1998). 

Resocjalizacyjne  oddziaływanie  zajęć  ruchowych  na  osoby 
niedostosowane społecznie według T. R. Collingwooda odbywa się etapowo. 
Aktywność  fizyczna  początkowo prowadzi  do rozwinięcia  zdrowego stylu 
życia i lepszej sprawności fizycznej. Rozwój ten przyczynia się do wiary we 
własne możliwości, a to pobudza samokontrolę i samodyscyplinę. Te z kolei 
sprzyjają  stawianiu  i  realizowaniu  celów  w  przyszłości  oraz  wzrostowi 
odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wszystko to przygotowuje człowieka 
do  końcowego  etapu  –  rozwiązywania  zadań  i  pokonywania  problemów, 
również tych życiowych (Collingwood, 1997).

Resocjalizacja poprzez aktywność fizyczną według W. Skoczylasa (1992) 
spełnia  funkcje,  umożliwiające  wykorzystanie  humanistycznych  walorów 
tkwiących w kulturze fizycznej. Wśród nich można wymienić:

 funkcję  socjalizacyjną  –   przygotowująca  wychowanków  do  nauki
i  pełnienia  różnych  ról  społecznych  i  modyfikującą  negatywne 
zachowania oraz wywołującą trwałe zmiany w ich osobowości;

 funkcję  antycypacyjną  –  rozwijającą  umiejętności  przewidywania 
skutków własnych zachowań;

 funkcję  autoedukacyjną  –  sprawiającą,  że  wychowanek  staje  się 
współtwórcą własnego rozwoju i stopniowo przechodzi od kontroli do 
samokontroli,  od  dyscyplinowania  do  samodyscypliny,  od  oceny 
zewnętrznej do samooceny;

 funkcję psychoterapeutyczną – polegającą na dostosowaniu zajęć pod 
względem  intensywności  oraz  form  i  treści  do  indywidualnych 
zaburzeń osób niedostosowanych społecznie;

 funkcję  humanizacyjną  –  umożliwiającą  traktowanie  wychowanków 
podmiotowo i z godnością;

 funkcję  prospektywną  –  zapewniającą  trwałość  nabytych  nawyków, 
które  nie  zanikają  z  chwilą  ustania  stosunku  wychowawczego
i umożliwiają adaptację do nowych sytuacji;

 funkcję  intelektualizacyjną  –  podbudowującą  zajęcia  ruchowe 
odpowiednią dawką wiedzy, która ułatwia zrozumienie samego siebie, 
swoich reakcji i zmian pod wpływem aktywności;
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 funkcję  sportową  (walka  o  wyniki),  rekreacyjną  (wypoczynek
i  przyjemność  z  podejmowania  aktywności  ruchowej),  utylitarną 
(przygotowanie  do  pracy)  i  obronną  (przygotowanie  do  pełnienia 
służby wojskowej);

 funkcję  permanentną,  aktywizującą  wychowanka  na  całe  życie
i  warunkującą  podejmowanie  aktywności  fizycznej  i  zachowań 
prozdrowotnych.

Podstawowe  zadania  zajęć  ruchowych  dla  osób  niedostosowanych 
społecznie muszą w swej części łączyć istotę i cele tradycyjnego wychowania 
fizycznego  oraz  cele  i  zadania  wychowania  resocjalizacyjnego  (Sas  – 
Nowosielski,  2001),  a  także  realizacje  funkcji  typowo  resocjalizacyjnych,
do których należą: opieka, wychowanie i terapia (Pytka, 2000). W zakresie 
oddziaływań opiekuńczych zajęcia ruchowe mogą stanowić sferę aktywności, 
w której  wychowanek zaspokaja w sposób akceptowany społecznie  szereg 
potrzeb,  skutecznie  wyrównuje  niedostatki  rozwoju  fizycznego  oraz 
nawiązuje  satysfakcjonujące  kontakty  interpersonalne  (Czapów,  1976).
W zakresie oddziaływań wychowawczych zajęcia te mogą się przyczyniać do 
budowania  pozytywnych  wartości  i  torowania  drogi  dla  innych  metod
i  środków  wychowawczych  (Maj,  1980).  Terapeutyczne  właściwości 
ćwiczeń  fizycznych  wynikają  z  zmniejszania  neurotyczności
i  nadpobudliwości,  możliwości  odreagowania  napięć  i  stresów,  redukcji 
lęków  i  poprawy  samopoczucia  psychofizycznego  (Czajkowska,  Golema, 
Popieluch,  1967).  Wybrane  ćwiczenia  fizyczne  mogą  również 
minimalizować  lub  usuwać  osobowościowe  przyczyny  wykolejenia 
społecznego oraz przyczyniać się do modyfikacji lub kształtowania nowych 
pożądanych  cech  (Bonikowski,  1967).  H.  Kuński  wyróżnia  trzy 
terapeutyczne mechanizmy działania, które wyjaśniają kliniczną efektywność 
ćwiczeń fizycznych w leczeniu nadmiernego stresu: Są to: 1) mechanizmy 
czynne  podczas  ćwiczenia  (redukcja  szkodliwych  elementów  reakcji 
stresowej  poprzez  reakcję  ergotropową,  w której  towarzyszy  współczulny 
układ nerwowy); 2) mechanizmy działające w krótkim czasie po ćwiczeniu 
(regeneracja  psychofizyczna  i  relaks  mięśni  prążkowanych,  spowodowane 
reakcją  trofotropową,  w  której  pośredniczy  przywspółczulny  układ 
nerwowy); 3) mechanizmy, których działanie jest długotrwałe i wiąże się ze 
zmianą  postaw  wobec  siebie  i  własnego  zdrowia  (zaangażowanie  sfery 
poznawczej  i  afektywnej,  stopniowe  odchodzenie  od  instrumentalnego 
traktowania  aktywności  fizycznej  na  rzecz  jej  autoteliczności)  (Kuński, 
Janiszewski, 1999).

Reasumując, zajęcia wykorzystujące aktywność fizyczną wychowanków, 
a  szerzej  kulturę  fizyczną,  mogą  pełnić  zarówno  profilaktyczną,
jak i korekcyjną rolę w procesie wychowania, dlatego są ważnym środkiem 
oddziaływań  resocjalizacyjnych.  „Historia  sportu  zna  wiele  takich 
przeobrażeń  społecznych,  kiedy  rozbójnicy  uliczni,  stali  się  mistrzami  
olimpijskimi.” Marchewka,  2001,  s.  124).  Przekształcenie  tego  potencjału
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w  rzeczywiste  efekty  wymaga  podjęcia  świadomych  i  zaplanowanych 
działań, a ujawnienie postulowanych korzyści będzie możliwe, gdy stworzy 
się  odpowiednie  warunki.  W  ślad  za  organizacją  zajęć  sportowo  – 
rekreacyjnych  sprzyjających  aktywności  fizycznej  niedostosowanych 
powinny iść  działania  zmierzające  do nadania  im walorów edukacyjnych, 
uczące  umiejętności  społecznych  i  rozwijające  pożądane  właściwości 
emocjonalne (Nowosielski – Sas, 2001). Należy podkreślić, że w przypadku 
osób  wykolejonych  podnoszenie  ich  sprawności  fizycznej  nie  może  się 
odbywać  bez  towarzyszących  temu  zabiegów  korygujących  agresywne 
zachowania i antyspołeczne postawy (Szecówka, 1999).

1.3.3. Penitencjarna kultura fizyczna
w świetle wyników badań polskich i literatury przedmiotu

Resocjalizacja  metodami  i  środkami  kultury  fizycznej  doczekała  się
w polskiej literaturze zaledwie kilku prac przyczynkowych, poświęconych jej 
w całości (Dobrzeniecki,  1998). O ile w placówkach wychowawczych dla 
nieletnich kultura fizyczna znalazła już godne miejsce jako skuteczna metoda 
oddziaływań  resocjalizacyjnych,  inicjująca  i  wspierająca  procesy 
wychowania  (Rejzner,  1981,  Sas  –  Nowosielski,  2001,  Skoczylas,  1995),
o tyle problematyka aktywności ruchowej osadzonych w zakładach karnych 
jest  ciągle  bardzo słabo zaznaczona i  porusza ją zaledwie kilka publikacji 
(Rejzner, 2002). Sporadyczne pozycje penitencjarne, w których znajdują się 
wzmianki  o  sporcie  osób  pozbawionych  wolności,  mają  raczej  charakter 
okazjonalny (Matliński, 1988, Musidłowski, 1995). 

Jak podaje B. Jarzębowska – Baziak, zajęcia sportowe cieszyły się dużą 
popularnością  już  w  połowie  lat  sześćdziesiątych.  W  zakładzie  karnym
w Szczypiornie koło Kalisza ponad 90% młodocianych skazanych aktywnie 
uczestniczyło  w  kulturze  fizycznej,  co  przyczyniło  się  do  poprawy  ich 
funkcjonowania i zwiększenia rezultatów resocjalizacji (1972). 

Badania R.  Fiutko (1967) potwierdzają  pozytywny wpływ wychowania 
fizycznego  w  zakładzie  karnym.  Zajęcia  sportowe  stwarzają  warunki
do  kształtowania  woli,  odwagi,  stanowczości,  wytrzymałości,  dyscypliny
i  współdziałania.  W opinii  badanych  przez  cytowanego  autora  skazanych 
zajęcia sportowe pozwalają zapomnieć o wolności i o tym, co złe, poprawiają 
atmosferę i samopoczucie,  a poprzez ruch i dostęp do świeżego powietrza 
zwiększają chęć do nauki (ibid.). Ciekawostką jest fakt, iż postulaty autora 
dotyczące poprawy stanu kultury fizycznej w ówczesnym czasie, nie straciły 
na  swej  aktualności  do  dziś.  Wychowanie  fizyczne  nie  ma  według niego 
takiej  rangi,  na  jaką  zasługuje,  nie  jest  procesem  ukierunkowanym 
pedagogicznie  i  nie  ma  charakteru  zorganizowanego.  Uregulowanie 
problemów wychowania fizycznego w zakładach karnych jest zagadnieniem 
niecierpiącym  zwłoki,  a  bez  wysoko  kwalifikowanych  i  odpowiednio 
przeszkolonych fachowców oraz odpowiedniej bazy nie jest w stanie sprostać 
potrzebom (Fiutko, 1966).
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Według  B.  Czajkowskiej  i  współ.  (1967)  wprowadzenie  zajęć 
wychowania fizycznego jako jednej z wielu form oddziaływań leczniczo – 
wychowawczych  w  oddziałach  terapeutycznych  zakładów  karnych  ma 
szczególne uzasadnienie  w odniesieniu do tych więźniów, których cechuje 
nadpobudliwość,  niezrównoważenie  emocjonalne  oraz  wszystkich, 
potrzebujących  zwiększonej  ilości  ruchu  i  możliwości  rozładowania 
emocjonalnego na drodze zmęczenia psychofizycznego. Dobór ćwiczeń i ich 
zestaw powinien uwzględniać indywidualne cechy fizyczne i psychiczne oraz 
potrzeby  lecznicze  wynikające  z  rodzaju  i  natężenia  odchyleń  od  normy. 
Skazani z oddziałów terapeutycznych wolą zajęcia urozmaicone ćwiczeniami 
z  różnych  dyscyplin  sportowych.  Wszelka  jednostajność  i  monotonia 
doprowadzają do szybkiego spadku zainteresowania i działają na większość 
zdecydowanie  ujemnie,  co  wyraża  się  w  narastaniu  rozdrażnienia, 
zniecierpliwienia i konfliktów między zawodnikami (Czajkowska, Golema, 
Popieluch, 1967).

W podręczniku S. Walczaka Prawo penitencjarne. Zarys systemu (1972) 
wychowanie  fizyczne  i  zajęcia  sportowe  zostały  ujęte  jako  środki 
oddziaływań penitencjarnych obok pracy i nauki, samorządu skazanych oraz 
poddawania  rygorowi.  Podobnie  P.  Popławski  zajęciom  tym  przypisuje 
szereg  pozytywnych  walorów  dyscyplinujących,  wychowawczych
i terapeutycznych. Autor, przywołując szereg badań zagranicznych, zwraca 
uwagę na fakt,  że popędy skazanych związane z niekontrolowaną agresją, 
nadpobudliwością i niepohamowaną demonstracją siły w konfliktach zostają 
poprzez zajęcia sportowe skierowane ku pożądanym i bardziej racjonalnym 
zachowaniom  (Popławski,  1984).  A.  Rejzner  i  T.  Bulenda  (1985)
po przeanalizowaniu  właściwych unormowań prawnych podkreślili,  że  nie 
ma  formalnych  przeszkód  do  szerokiego  wprowadzenia  kultury  fizycznej
do  więzień.  Jednocześnie  autorzy  wykazują  przydatność  tego  środka 
oddziaływania w warunkach izolacji penitencjarnej.

W roku 1995 w Biuletynie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowany 
został  raport  R. Musidłowskiego, w którym autor opisuje realizację prawa 
skazanych  do kultury  fizycznej.  W konkluzji  stwierdza  on,  że  środek ten 
nabiera  w  polskim  systemie  penitencjarnym  szczególnego  znaczenia
ze  względu  na  bezrobocie  więźniów  i  zwiększającą  się  bezczynność 
(Musidłowski,  1995).  W  tym  samym  roku  ukazała  się  monografia
A. Rejznera „Kultura fizyczna w polskim systemie penitencjarnym”. Autor 
przedstawił w niej kompleksowo polską myśl penitencjarną i jej osiągnięcia 
oraz miejsce, jakie zajmuje kultura fizyczna w systemie wykonywania kary 
pozbawienia wolności.  Jednocześnie bardzo szczegółowo scharakteryzował 
na  podstawie  badań  stan  tejże  kultury  we  wczesnym  okresie  przemian 
ustrojowych po 1989 roku (Rejzner, 1995).

J.  Dobrzeniecki  w  publikacji  „Kultura  fizyczna  i  jej  uwarunkowania
w resocjalizacji więźniów” prezentuje poglądy samych skazanych na temat 
przydatności  sportu,  rekreacji  i  niektórych  form  wychowania  fizycznego
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w  warunkach  izolacji  więziennej.  Wyniki  wskazują  jednoznacznie
na popularność zajęć ruchowych, które podejmowane są w celu rozładowania 
napięć emocjonalnych, polepszenia stanu zdrowia, czynnego spędzenia czasu 
wolnego,  dla  przyjemności  i  rozwoju  sprawności  fizycznej.  Oprócz 
przedstawienia badań własnych autor dokonał przeglądu literatury polskiej
i  zagranicznej  traktującej  o  resocjalizacyjnych  wartościach  aktywności 
sportowej więźniów (1998 a i b). 

Jednym  z  nielicznych  penitencjarystów,  który  zwrócił  uwagę
na możliwość  wykorzystania  kultury  fizycznej  w miejscach  odosobnienia, 
jest M. Ciosek. Autor w pracy „Człowiek w obliczu izolacji” (1996) uznaje 
aktywność  fizyczną  za  skuteczny  sposób  redukcji  napięć  emocjonalnych, 
czynnik  zmniejszający agresję  więźniów oraz  istotny  element  wspierający 
resocjalizację. Według niego zajęcia sportowe oprócz wypełnienia nadmiaru 
czasu  wolnego  osadzonym  i  dostarczenia  rozrywki  wpływają
na samodyscyplinę, siłę woli, a w efekcie przyczyniają się do zmniejszania 
przemocy w zakładzie karnym (Ciosek, 1996, 2001).

Na resocjalizacyjne wartości kultury fizycznej skazanych zwrócił uwagę 
R. Poklek,  na podstawie materiału  empirycznego wykazał  wpływ różnych 
dyscyplin sportowych dostępnych w zakładzie na poziom nasilenia syndromu 
agresji  skazanych.  Autor  stwierdził,  że  poziom  agresji  więźniów  jest 
zróżnicowany  w  zależności  od  uprawianej  przez  nich  dyscypliny  sportu. 
Skazani uprawiający gry zespołowe charakteryzują  się niższym poziomem 
agresywności,  przejawiają  mniejsze  skłonności  do  przemocy  i  bardziej 
kontrolują  swoje  agresywne  reakcje.  Natomiast  skazani  podejmujący 
aktywność  fizyczną  o  charakterze  siłowym  prezentują  najwyższy  poziom 
nasilenia syndromu agresji spośród całej  badanej populacji. Autor wykazał 
również, że podejmowaniu aktywności fizycznej, niezależnie od jej rodzaju, 
towarzyszy obniżony poziom lęku. Z uwagi na zbyt małą liczebność próby 
oraz ograniczony teren wyniki tych badań mają charakter pilotażowy i można 
je  uznać  za  wstępną  eksplorację  problematyki  zależności  występującej 
między  aktywnością  fizyczną  więźniów  a  ich  poziomem  nasilenia 
agresywności (Poklek, 2001a, b, 2005).

Istnienie  związku  między  ćwiczeniami  siłowymi  a  obniżeniem  ACTH
i  kortyzolu,  czyli  hormonów  stresowych,  wykazał  eksperymentalnie
S. Lipiński. Zbadał on próbki krwi wychowanków młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego  poddanych  intensywnemu treningowi  w siłowni.  Wyniki 
badań  wskazują  na  terapeutyczne  aspekty  ćwiczeń  siłowych,  jednak  ich 
wartość  zależy  od  tego,  czy  podejmowana  aktywność  podlega  silnej 
rywalizacji  i  nie stanowi sama w sobie sytuacji  stresowej. W przeciwnym 
razie  obniżenie  hormonów  ACTH  i  kortyzolu  jest  ograniczone  (Lipiński, 
2002).

I.  Muravov  (2002)  na  podstawie  badań  empirycznych  osób 
umieszczonych  w  palcówkach  penitencjarnych  opracował  model 
wychowania fizycznego więźniów oparty na teorii systemowej. System ten 
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tworzą  powiązane  ze  sobą  na  zasadzie  sprzężenia  zwrotnego  elementy 
związane z aktywnością fizyczną. Autor zalicza do nich: terapię przez pracę, 
czyli wydatkowanie energii, elementy współzawodnictwa, ogólnorozwojowe 
i  specjalistyczne  ćwiczenia  np.  stretching itp.,  cykliczne  ćwiczenia 
wytrzymałościowe, wschodnie systemy gimnastyczne np. joga, gry ruchowe. 
Elementy  te  powodują  redukcję  objawów  hipokinezji,  odblokowują 
eksterorecepcję,  stymulują  proprioreceptory,  usuwają  stany  depresyjne
i  polepszają  stan  psychoemocjonalny,  co  w  konsekwencji  doprowadza
do  długotrwałego  efektu  adaptacyjnego.  Z  kolei  wystąpienie  efektu 
adaptacyjnego  jest  czynnikiem  sprzyjającym  resocjalizacji,  gdyż  ułatwia 
uruchamianie dalszych mechanizmów składających się na ten proces, takich 
jak:  pozytywne  emocje,  kształtowanie  zależności  od  innych,  życzliwość
w kontaktach, odczucie „radości mięśniowej", czyli satysfakcji ze zmęczenia, 
równowaga psychoemocjonalna (Muravov, 2002).

I.  Michniewicz  opisała  możliwość  wykorzystania  tlenowego  treningu 
wytrzymałościowego  w  zagospodarowaniu  czasu  wolnego  skazanym. 
Zaprojektowane  i  przeprowadzone  przez  autorkę  zajęcia  aerobiku,  mimo 
początkowego  sceptycyzmu  personelu  i  nieufności  samych  skazanych,
w  końcowym  rezultacie  przyniosły  nieoczekiwane  efekty.  Wykazały,
że w warunkach izolacji więziennej każda forma aktywności fizycznej może 
się  sprawdzić,  a  aerobowe  formy  ruchu  wpływają  korzystnie
na  samopoczucie  osadzonych,  ich  sprawność  i  ogólny  stan  zdrowa  oraz 
pomagają  rozładować  agresję.  Zajęcia  wykorzystujące  muzyczne  formy 
ruchowe  pobudzają  wyobraźnię  i  harmonię  ruchów  oraz  odbiór  estetyki 
układów ćwiczeń  (Michniewicz,  2004).  Na uwagę zasługują  inne  badania 
cytowanej autorki, w których wykazała także wpływ uprawiania piłki nożnej 
na zmianę w poziomie agresji skazanych młodocianych i odbywających karę 
pozbawienia  wolności  po  raz  pierwszy.  Autorka,  dokonując  dwukrotnych 
pomiarów poziomu agresji  więźniów – wstępnego,  przed  wprowadzeniem 
zmiennej  w  postaci  kilkumiesięcznych  zajęć  sportowych  i  końcowego,
po  zakończeniu  badań  ogólnozakładowym  turniejem  piłki  nożnej  – 
zweryfikowała  hipotezę  o  wpływie  gier  zespołowych  na  poziom 
agresywności  więźniów,  wskazując  na  korzyści  i  poprawę  ich 
funkcjonowania  w  warunkach  izolacji  więziennej  (Michniewicz,  2005). 
Badani  uczestnicy  zorganizowanych  zajęć  sportowych  zmienili  swoje 
dotychczasowe negatywne zachowania wynikające z podkultury przestępczej 
i zaczęli w większym stopniu respektować obowiązujące zasady. W skutek 
oddziaływania szeregu czynników, ujawniających się w trakcie meczu i poza 
rozgrywkami  (np.  taktyka,  reguły gry,  przepisy,  zasady fair  play,  werdykt 
sędziowski,  cel  gry  i  chęć  zwycięstwa)  obniżyły  się  istotnie  wskaźniki 
ogólnego nasilenia syndromu agresji,  w tym agresji skierowanej na siebie, 
wrogości  wobec  otoczenia,  agresji  przemieszczonej  i  pośredniej  oraz 
fizycznej.  Badania  wykazały  również  zwiększenie  pod  wpływem 
zintensyfikowanej aktywności fizycznej otwartości, towarzyskości i kultury 
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osobistej  w  kontaktach  ze  współosadzonymi  i  personelem,  przy 
jednoczesnym obniżeniu się negatywnych oznak psychotyzmu (ibid.).

Wpływ  aktywności  ruchowej  więźniów  na  ich  funkcjonowanie
w  warunkach  zakładu  karnego  zbadał  P.  Łapiński,  który  przeanalizował 
częstotliwość  występowania  aktów  agresji  bezpośredniej  i  pośredniej, 
autodestrukcji  oraz  zachowań  uległych,  w  zależności  od  rodzaju
i częstotliwości podejmowanej przez więźniów aktywności fizycznej. Autor 
na  podstawie  analizy  dokumentacji  osobopoznawczej,  wywiadów
z  personelem  więziennym  oraz  badań  ankietowych  i  testowych  osób 
pozbawionych  wolności,  doszedł  do  wniosku,  że  w  warunkach  izolacji 
więziennej  znacznie  lepiej  funkcjonują  skazani  uprawiający  ćwiczenia 
fizyczne,  a  podejmowana  przez  nich  aktywność  zmniejsza  częstotliwość 
występowania aktów agresji zwłaszcza zewnętrznej bezpośredniej (Łapiński, 
2003). Wpływ na poziom funkcjonowania więźniów w warunkach izolacji 
jest uzależniony od rodzaju podejmowanej aktywności. Skazani uprawiający 
bezkontaktowe  dyscypliny  sportu,  w  porównaniu  ze  skazanymi  biernymi,
są mniej  agresywni i  roszczeniowi w stosunku do personelu więziennego,
a  także  rzadziej  stosowane  są  względem  nich  środki  przymusu 
bezpośredniego.  Natomiast  skazani  uprawiający  sporty  siłowe,  (mimo,
że to rodzaj bezkontaktowej aktywności) wykazują znacznie wyższy poziom 
zaburzeń  zachowania.  Konkluzją  z  przeprowadzonych  przez  autora  badań 
jest  stwierdzenie,  że  aktywność  fizyczna  jest  ważnym  środkiem 
kształtowania społecznie pożądanych postaw osób pozbawionych wolności, 
jednak  jego  wykorzystanie  musi  być  zaprojektowane  w  sposób 
uwzględniający  szereg  cech  osobniczych  osadzonych  (Łapiński,  2005). 
Cytowany  autor  wprowadził  też  pojęcie  wychowania  fizycznego 
resocjalizującego,  akcentując  jego  odrębności  wynikające  z  miejsca  gdzie 
odbywa  się  proces  wychowania  i  osób  podlegających  temu  procesowi 
(Łapiński, 2004).

Nieliczne  badania  objęły  również  kadrę  penitencjarną  i  jej  poglądy 
dotyczące  kultury  fizycznej  osób  pozbawionych  wolności.  Generalnie 
aktywność  fizyczna  jako środek oddziaływań  jest  pozytywnie  postrzegana 
przez  personel,  który  postuluje  konieczność  zwiększenia  i  wzbogacenia 
oferty  zajęć  sportowych  dla  więźniów  (Rejzner,  1995).  Funkcjonariusze 
wskazują na gry zespołowe jako najbardziej  przydatną formę wychowania 
resocjalizującego,  a do korzyści  płynących z ćwiczeń ruchowych zaliczają 
zdyscyplinowanie,  poprawę  atmosfery  wychowawczej  w  jednostce 
penitencjarnej,  możliwość  zaspakajania  ważnych  potrzeb,  integrację 
środowiska  osadzonych  oraz  osłabianie  wpływu  podkultury  przestępczej 
(Dobrzeniecki, 1998 a). 

Rodzaj kontaktów personelu z osadzonymi, wynikający z przynależności 
do  konkretnej  wewnątrzzakładowej  struktury  organizacyjnej  jednostki, 
wpływa  na  poglądy  funkcjonariuszy  na  temat  aktywności  sportowej 
więźniów. Największe różnice dotyczą pionu penitencjarnego, zajmującego 
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się  wychowaniem resocjalizacyjnym  i  pionu ochronnego.  Funkcjonariusze 
działu  ochrony  są  bardziej  restrykcyjni  w  swoich  poglądach,
co  prawdopodobnie  wynika  z  ich  zadań  służbowych,  polegających
na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz zakładu i ochronę społeczeństwa 
przed przestępcami. W porównaniu z funkcjonariuszami pozostałych pionów 
służby  znacznie  częściej  wypowiadają  się  negatywnie  na  temat  zajęć 
sportowych  organizowanych  w  zakładach  i  aresztach,  upatrując  w  nich 
zagrożeń w postaci zwiększenia siły i sprawności osadzonych, nielegalnych 
kontaktów  w  trakcie  zajęć  i  imprez  sportowych  oraz  dodatkowych 
obowiązków.  Funkcjonariusze  działu  ochrony sceptycznie  też  odnoszą  się
do możliwości wykorzystywania kultury fizycznej w procesie resocjalizacji 
(Poklek, 2003a). 

Pojęcie  „penitencjarna  kultura  fizyczna”  zostało  wprowadzone
do literatury przez A. Rejznera na określenie nowej subdyscypliny naukowej. 
Autor  w artykule  „Stan i  kierunki  badań penitencjarnej  kultury fizycznej” 
sugeruje,  że  ta  dziedzina  wiedzy  powinna,  korzystając  z  dorobku  nauk
o  kulturze  fizycznej,  penitencjarystyki  i  innych  dyscyplin,  rozwijać  się 
samodzielnie.  Nie  można  bowiem  łączyć  kultury  fizycznej  z  naukami 
penitencjarnymi,  ponieważ  pozostaje  z  nimi  w  zasadniczej  sprzeczności 
(Rejzner,  2002).  Większość  autorów  zajmujących  się  wykorzystaniem 
kultury  fizycznej  w  pracy  penitencjarnej  zwraca  uwagę  na  konieczność 
prowadzenia  w  tym  zakresie  dalszej  działalności  naukowo  –  badawczej 
(Dobrzeniecki,  1998a  i  b,  Łapiński,  2003,  Poklek,  2001,  Rejzner,  1995),
a  zebrane  doświadczenia  oraz  wyniki  badań  powinny  być  publikowane
w  periodykach  naukowych  oraz  upowszechniane  na  konferencjach 
naukowych i metodycznych (Rejzner, 2002).
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1.4. Aktywność fizyczna a zachowania agresywne
Związki  sportu i  agresji  są  nieuporządkowane i  kontrowersyjne,  a  jako 

społeczeństwo  wykazujemy  pewną  ambiwalencję  w  tej  kwestii.  Z  jednej 
strony sport jest być może jedyną sytuacją, w której podsycane są agresywne 
zachowania,  co  wyraża  się  między  innymi  w  „militarnym  języku” 
opisującym  w  środkach  masowego  przekazu  sportowe  zmagania
(np. agresywne krycie, bojowe nastawienie, atmosfera walki, napastnik, atak 
itp.)  lansowanym przez  media  w przekazach  sportowych  (Ingham,  1985).
Z  drugiej  zaś  strony  jest  on  uwikłany  w  bulwersujące  opinię  publiczną 
chuligańskie  zachowania  kibiców  oraz  dewiacyjne  działania  zawodników
tj.  brutalne  faule  na  boiskach,  używanie  niedozwolonych  środków 
dopingujących,  wreszcie  przejawy  nieetycznych  zachowań  korupcyjnych 
działaczy klubowych (Jarvis, 2003, Kalina,  Jagiełło,  2000, Półtorak,  2001, 
Stańczuk, 1995). Jednak w badaniach J. Supińskiego, w których uczestniczyli 
zawodnicy, trenerzy i sędziowie, agresja i pojęcia z nią związane przyjmują 
w większości negatywną konotację (1987).

Teoretyczne  podstawy badań nad agresją  w sporcie  są  ściśle  związane
z  modelami  agresji  opracowanymi  przez  psychologów (Weinberg,  Gould, 
1999). O ile na gruncie psychologii agresji doszło do pewnych kompromisów 
między  zwolennikami  poszczególnych  koncepcji,  o  tyle  w obrębie  sportu 
istnieje nadal wiele niedomówień (Griffin, 1996). Oprócz pytań dotyczących 
źródeł agresji poszukiwane są wyjaśnienia wpływu sportu na agresję – czy 
ma  on  zdolności  do  kanalizowania  (zmniejszania,  usuwania),  czy  też 
wzmagania  agresywności  zawodników.  Znane  badania  porównawcze  nad 
poziomem  agresywności  sportowców  uprawiających  sporty  kontaktowe 
(futbol  amerykański  i  zapasy)  i  bezkontaktowe  (pływanie  i  tenis)  oraz 
niesportowców nie wykazały różnic między tymi grupami (Zillman, Brayant, 
Sapolsky,  1979).  W literaturze przytaczane są również badania sugerujące 
niekorzystny  wpływ  sportu  na  poziom  agresji  (Goldstein,  1986,  Russell, 
1981,  Wann,  Branscombe,  1990).  A.  Patterson  porównał  amerykańskich 
futbolistów  i  studentów  wychowania  fizycznego  przed  i  po  sezonie 
rozgrywek  futbolowych,  stwierdzając  u  nich  wszystkich  wzrost  poziomu 
agresji (Patterson, 1974). 

J.  Supiński  przeanalizował  wyniki  badań  nad  agresją  w  sporcie  oraz 
zestawił  ich  interpretacje.  Ponieważ  stosowano  w  nich  różne  narzędzia 
badawcze,  trudno  jest  je  wzajemnie  porównywać.  „Wyniki  powyższych 
badań nie pozwalają na jednoznaczne wnioski dotyczące wpływu uprawiania 
sportu  na  poziom  agresywności  zawodników  oraz  zmniejszenia  bądź  
zwiększenia agresywności w wyniku uprawiania go.” (Supiński, 2004, s. 96). 
Przede wszystkim agresja pojawiająca się w sportowej walce odbierana jest 
przez  większość  ludzi  pozytywnie,  gdyż  jest  wskaźnikiem zaangażowania
w realizację  zadania.  Wręcz  wymagane  jest,  aby zachowania  sportowców 
były  ofensywne,  co  oznacza  „po  prostu  konieczność  stosowania 
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programowanej  agresji” (Karolczak  Biernacka,  1997,  s.  118).  Mimo
że  sporty  takie  jak  boks,  rugby,  karate,  hokej  na  lodzie,  polegające
na  bezpośredniej  rywalizacji  ze  sobą  stron,  uznawane  za  najbardziej 
agresogenne,  to  zawodnicy  tych  dyscyplin  nie  są  postrzegani  jako  osoby 
bardziej  agresywne,  pod  warunkiem,  że  ich  zachowania  związane  są
z formułą agresji zadaniowej i ograniczonej do czynności sportowej (ibid.). 
Nawet  szkolenie  zawodników  zawiera  elementy  zachowań  agresywnych, 
takich  jak  faule  taktyczne,  zastraszanie,  denerwowanie  przeciwnika
i wyprowadzanie go z równowagi (Gorący,  1998). Agresja pojawiająca się
w  sporcie  utożsamiana  jest  z  tzw.  złością  sportową,  która  ma  wpływ
na ukierunkowane i  zdeterminowane działanie,  prowadzące do osiągnięcia 
zamierzonego  celu  np.  pokonania  przeciwnika  i  odniesienia  zwycięstwa 
(Rychta,  2004).  Często  sami  zawodnicy  są  przekonani  o  konieczności 
agresywnych  zachowań  w  osiągnięciu  wyniku  sportowego.
Na usprawiedliwienie swoich zachowań stwierdzają, że są one odpowiedzią 
na  agresję  przeciwnika,  opłacają  się,  ponieważ  przyczyniają  się
do  końcowego  rezultatu.  Mimo  podyktowanych  kar  za  przewinienia,
są konieczne w chwili, gdy wynik jest niekorzystny (Widmeyer, 1984).

Jak dotychczas  nie  udowodniono,  że  niezbędna w sporcie  agresywność 
zadaniowa sprzyja  zachowaniom agresywnym w życiu  codziennym.  Jedna
z teorii mówi, że jej wyładowanie w obszarze sportu powoduje nieagresywne 
sposoby reagowania  w innych  dziedzinach  życia  (Proctor,  Eckerd,  1976).
J.  Kłodecka  –  Różalska  (1990)  stwierdziła,  że  aktywność  fizyczna
w zwiększonym wymiarze godzin lekcyjnych przyczynia  się do obniżenia 
systematyczności  i  częstotliwości  zachowań  agresywnych  u  dorastających 
dzieci.  Z  kolei  kontrhipoteza  zakłada,  że  konieczność  lub  możliwość 
agresywnego zachowania w sporcie wzmaga ogólną agresywność okazywaną 
w innych sytuacjach (Karolczak – Biernacka,  1997).  „Odczuwa się zatem 
brak  dobrze  udokumentowanego  materiału  empirycznego,  informującego
o  tym,  w  jakim  stopniu  środki  wychowawcze  stosowane  w  sporcie  (…)  
wpływają  na  zmianę  ich  [zawodników –  wtrącenie  R.  P.]  agresywności” 
(Kalina, 1991, s. 261).

R. M. Kalina i J. Supiński dokonali zestawienia wyników badań związku 
poziomu  agresji  z  uprawianiem  wybranych  dyscyplin  sportowych 
uznawanych  za  bardzo  agresywne.  Przedstawione  przez  nich  rezultaty 
świadczą o tym, że niektóre sporty mogą sprzyjać pojawianiu się zachowań 
agresywnych zarówno wśród sportowców, jak i kibiców (Kalina, Supiński, 
1993).  Według  stanowiska  multikazualnego  zachowania  agresywne
w sporcie są funkcją wielu czynników pozostających ze sobą w złożonych 
interakcjach;  są  to  czynniki  biologiczno  –  popędowe,  etnologiczne
i  kulturowe,  frustracyjne,  odnoszące  się  do  środowiska  społecznego,
w  którym  się  rozgrywają  (Poznaniak,  1995).  Źródłem  zachowań 
agresywnych  pojawiających  się  w  trakcie  rozgrywki  jest:  typ  czynności 
(intensywny  ruch,  presja  siły,  wymiana  siły,  nadmiar  stymulacji,  fizyczne 
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zmaganie  się  o  przewagę,  konieczność  reakcji  na  działanie  przeciwnika; 
lansowane  wzorce (pasywność  jest  zachowaniem  niepożądanym,
a  agresywność  jest  nagradzana,  wzbudzanie  tzw.  sportowej  złości); 
interakcje między zawodnikami (walka o przewagę nad przeciwnikiem).

Istnieją  wyjaśnienia  sugerujące  pozytywne  korzyści  płynące
z rekreacyjnej aktywności fizycznej. Uczestnictwo w sporcie ma być świetną 
możliwością  odreagowania  w  mniej  lub  bardziej  niewinną  agresją
w sytuacjach, w których mogłyby wyrządzić o wiele większą szkodę. Sport 
stanowi świetną możliwość wyrażania uczuć ekstremalnych w takiej postaci, 
która nie obciąża współżycia społecznego. Arena sportowa stwarza warunki 
do wyrażenia agresji, która jest nie tylko akceptowana przez większość ludzi, 
ale wręcz podsycana i przyjmowana z entuzjazmem. (Russell, 1993). Nie jest 
jednak  jasne,  czy  wszystkie  dyscypliny  sportowe  mają  takie  obniżające 
właściwości.  Czy samo  wykonywanie  ćwiczeń  fizycznych  obniża  agresję, 
czy też towarzysząca temu sportowa walka daje taki efekt (Gąsowski, 1993). 
To właśnie  pojęcie  walki  jest  jedną z  najbardziej  elementarnych  kategorii 
semantycznych  języka  teorii  i  praktyki  sportu.  Konfrontacja  sportowców
w obrębie  poszczególnych dyscyplin  i  konkurencji  i  w ramach ustalonych 
reguł  –  mówiąc  obrazowo,  esencją  sportu.  Osiągane  przez  zawodników 
rezultaty w walce sportowej podlegają wieloszczeblowej klasyfikacji. Walka 
sportowa,  postrzegana  w  perspektywie  wielości  dyscyplin  i  konkurencji, 
różni  się  zasadniczo  od  fizycznych  konfrontacji  pozasportowych  (Kalina, 
Jagiełło,  2000).  Rywalizacja  sportowa  rodzi  swoiste  uczucie  powstające
w  warunkach  walki  sportowej.  Jest  ono  niezbędnym  elementem 
psychologicznym  towarzyszącym  każdemu  współzawodnictwu,  jednym
z  najważniejszych  bodźców  pobudzających  do  aktywności.  Nawet
w  najbardziej  życzliwej  atmosferze  każdy  ze  sportowców  dąży  do  celu
i  traktuje  innych  jako  rywali.  Nastrój  rywalizacji  sportowej  wyraża  się
w silnym dążeniu do przewagi nad innymi, chcącymi uzyskać ten sam wynik 
(Czernikowa, 1978). 

Walka  sportowa  ujmowana  jest  jako  zorganizowana  rywalizacja  stron 
przeciwnych,  z których  każda  dąży  do  osiągnięcia  celu  wszystkimi 
dostępnymi jej  metodami i środkami,  zawsze jednak zgodnie z przepisami 
ustalonymi zgodnie z regulaminem danej dyscypliny. Jest to społeczne pole 
działań,  w  którym  występują  konflikty  rozwiązywane  według  jasno 
określonych  zasad.  Podczas  gry  zawodnik  nie  dąży  do  wyeliminowania 
przeciwnika, ale do ograniczenia jego wpływu na przebieg gry – uczynienie 
go  biernym.  Gra  jest  więc  konfliktem,  który  rozwiązywany  jest  poprzez 
odebranie  jednej  ze  stron  możliwości  dowolnego  wpływania  na  działania 
drugiej  strony (Naglak,  1994).  Oczywiście  walka  sportowa nie  może  być 
traktowana  jako  środek  służący  do rozwiązywania  innych  konfliktów,
gdyż  z  założenia  sama  jest  konfliktem,  jednak  jej podstawową zaletą  jest 
uczenie się  konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i redukowania ich 
negatywnych następstw. Tu oprócz fizycznej siły, wytrwałości i sprytu oraz 
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innych elementów sportowych zostaje wystawiona na próbę samokontrola, 
ponieważ mimo usilnego dążenia do zwycięstwa zawodnik musi trzymać się 
granic dozwolonych przepisami dyscypliny (Poznaniak, 1995).

Zwolennicy  instynktownego  rodowodu  agresji  uważają,  że  aktywność 
sportowa,  szczególnie  występująca  w  widowiskowo  –  wyczynowych 
formach,  funkcjonuje  jako  symboliczna  forma  realizacji  ludzkich  potrzeb
i  ideałów  (Krawczyk,  1995).  Obniżanie  skłonności  do  agresywnego 
zachowania  się  tłumaczą  na  zasadzie  „wentyla  bezpieczeństwa”,  czyli 
możliwości  pokojowego  rozładowania  nagromadzonej  agresji (Czapów, 
1976, Proctor, Eckert, 1976). Powołują się oni na biografie znanych gwiazd 
sportu, wybitnie agresywnych w młodym wieku i wchodzących w konflikty
z prawem, które dopiero po zajęciu się sportem unormowały swoje stosunki 
ze społeczeństwem (Gąsowski, 1993). 

Interpretując  aktywność  fizyczną  z punktu  widzenia  psychoanalizy 
Freuda22,  można  powiedzieć,  że  jest  ona  wynikiem  stłumienia  instynktu 
libido,  ulegającego  przemieszczeniu  i sublimacji w  obszar  działalności 
społecznie  aprobowanej,  jaką  jest  sport,  czyli  „…  zachowania  zastępcze,  
kierowane w bezpieczne dla jednostki obszary, dzięki którym jednostka może  
rozładowywać  istniejące  w niej  napięcia  popędowe” (Rudziński,  1993,
s.  116).  Dzięki  odnoszonym  sukcesom  sportowym  może  nastąpić 
kompensacja poczucia niższej wartości w innych sferach życiowych, przez 
co  zmniejszy  się  napięcie  wynikające  z  nałożonych  przez  społeczeństwo 
restrykcji za zachowania agresywne. 

Badacze  rozpatrujący  agresję  i  sport  w  ramach  modelu  frustracyjnego 
zakładają,  że możliwość  wyrażania  lub  oglądania  zachowań  agresywnych 
prowadzi do spadku prawdopodobieństwa wystąpienia ich w przyszłości lub 
zmniejszenia  się  ich  intensywności.  Utożsamiają  to  z  efektem  katharsis
i  uważają,  że  aktywność  ruchowa  jest  dobrym  sposobem  ujścia  agresji 
wypływającej ze stresów życia codziennego. Jest możliwością odreagowania 
niewinną  agresją  i  nieszkodliwym  afektem  w  sytuacjach,  które 
nierozładowane mogłyby wyrządzić  większą szkodę.  Sport  interpretowany
tu jest jako „dozwolony obiekt zastępczy” (Gąsowski, 1993). Eksperymenty 
D.  Zillmanna  i  współpracowników nie  potwierdziły  tej  hipotezy.  Badanie 
polegało  na  prowokowaniu  dwóch  grup  osób  wzbudzając  frustrację,
a  następnie  jednej  grupie  pozwolono  wyładować  się  poprzez  aktywność 
fizyczną  (jazda  na  rowerze),  a  drugiej  (kontrolnej)  nie  dano  takiej 
możliwości. Poziom agresji osób ćwiczących był niestety wyższy, co przeczy 
tezie  o  katartycznym  działaniu  aktywności  fizycznej  (Zillmann,  Katscher, 
Milavsky,  1972).  Z kolei  inne badania zawodników karate  – sportu walki 
wybitnie  nasyconego  zachowaniami  agresywnymi  –  dostarczają  wyników 
podtrzymujących  słuszność  koncepcji  katharsis.  Karatecy  przejawiający 

22 Freud w swoich pracach pisał nie o sporcie i kulturze fizycznej, lecz o kulturze w ogóle. 
Sport  zaś  jako  jej  składnik  jest  rezultatem  procesów  sublimacyjnych  i  przemieszczenia 
nierozładowanej energii libido (za Rudzińskim, 1993).
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początkowo  wysoki  poziom  agresji,  po  pewnym  czasie  uprawiania  tej 
dyscypliny, stali się mniej agresywni. Im bardziej zawodnicy są utytułowani 
i z dłuższym stażem, tym mniej przejawiają agresji poza momentem walki 
sportowej  (Siek,  Terelak,  Bielecki,  1988).  Podobne  wyniki  wśród 
zawodników  uprawiających  boks  (Chorążkiewicz,1981)  i  judo  (Gorący, 
Żytko – Sitkiewicz, 1984) wskazują na obniżony poziom agresji w stosunku 
do grup niesportowych.  W redukowaniu  agresywności  nie  chodzi  bowiem
o tłumienie agresji, ale o odpowiednie sterowanie nią poprzez zaplanowane 
oddziaływania (Kolejwa, 2004).

Zachowania agresywne w sporcie należą do szerokiej kategorii zachowań 
dominacyjnych  o  charakterze  intra–  i  ekstrasportowym.  Zachowania 
dominacyjne  intrasportowe  są  zgodne  z  regułami  gry  i  polegają
na  aktywnym,  fizycznym  atakowaniu  przeciwnika  (blokowanie  ciałem, 
przeszkadzanie  i uniemożliwianie  gry  itp.)  lub  na  psychicznych  reakcjach 
intrapunitywnych  (blokowanie  zamiarów,  przewidywanie  i  wyprzedzanie 
zagrań  itp.).  Zachowania  dominacyjne  ekstrasportowe  są  sprzeczne
z  zasadami  obowiązującymi  w  danej  dyscyplinie  i  są  to  zachowania 
agresywne  w  wąskim  tego  słowa  znaczeniu  (Poznaniak,  1995).  Stąd 
niezamierzony faul lub przypadkowy fizyczny uraz zawodnika słabszego nie 
jest  traktowany jako agresja w sporcie,  ale  akceptowany rodzaj  zachowań 
dominacyjnych  w  trakcie  sportowej  rywalizacji.  Działanie  zawodnika
z zamiarem wyrządzenia krzywdy, nawet gdy sędziowie nie stwierdzili faulu, 
jest  zachowaniem  agresywnym  (Bredemeier,  1983).  Podobnego  podziału 
zachowań  agresywnych,  ze  względu  na  intencję  zawodnika  i  zgodność
z  regułami  sportowymi,  dokonał  M.  Jarvis  (2003)  wyróżniając  agresję 
dopuszczalną  i  niedopuszczalną  podczas  aktywności  sportowej.  J.M. Silva 
wymienia  trzy  rodzaje  zachowań  w  sporcie:  asertywność,  agresję 
instrumentalną  i  agresję  reaktywną  (1980).  Zachowania,  które  służą 
osiąganiu  zamierzonego  celu  i  nie  wiążą  się  z  negatywnymi  emocjami
tj.  gniew,  złość,  chęć  szkodzenia,  to  zachowania  asertywne.  Zachowania, 
które  szkodzą  bezpośrednio  przeciwnikowi,  ale  nie  są  podejmowane  pod 
wpływem destrukcyjnych emocji, a są wyrazem determinacji w dochodzeniu 
do  realizacji  celu,  to  agresja  o  charakterze  instrumentalnym.  Wreszcie 
zachowania,  których  podłożem  są  negatywne  emocje  przeżywane  przez 
zawodnika,  takie  jak  złość,  gniew,  chęć  odwetu,  które  w  zasadzie  nie 
przyczyniają  się  do  osiągnięcia  korzystnego  rezultatu,  a  wręcz
są odreagowaniem frustracji, to agresja reaktywna (Husman, Silva, 1984). 

W  konkurencjach  o  charakterze  kontaktowym  zacznie  łatwiej  jest
o  zdarzenia  skutkujące  fizycznymi  urazami,  spowodowanymi  przez 
przeciwnika.  Dzięki  nim  praktycznie  każdy  z zawodników ma  możliwość 
odczucia na własnej skórze następstw agresywnych zachowań, a potencjalny 
agresor  może  wczuć  się  w rolę  ofiary.  Sytuacja  taka  powoduje  wzrost  
empatii i prawdopodobne obniżenie  skłonności  do zachowań agresywnych 
(Tyszka, 1991). Jak wykazały badania, zawodnicy uprawiający piłkę nożną, 
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koszykówkę,  wykazywali  większą  skłonność  do  powstrzymywania  się
od agresywnych zachowań w porównaniu ze sportowcami dyscyplin mniej 
kontaktowych np. tenis (Bredemeier, Shields, 1986).

Wspólne  wykonywanie  ćwiczeń  fizycznych  prowadzi  do zawiązywania 
się  grupy  społecznej,  a  po  pewnym  czasie  dochodzi  do  zmniejszania 
dystansu  psychologicznego w stosunku  do  ludzi  tej  samej  grupy.
Tym samym wzmaga się  kontrola  i  hamowanie  agresji  wobec nich.  Dość 
często w wypowiedziach sportowców pojawiają się twierdzenia o szacunku 
dla przeciwnika,  który traktowany jest jako członek własnej grupy – ludzi 
sportu.  „Wydaje  się,  że  ten  mechanizm  hamowania  agresji  występuje
w sporcie” (Tyszka, 1991, s. 215). Zajęcia sportowe, a w szczególności gry 
zespołowe,  w  sposób  bardzo  istotny  wpływają  na  kontrolę  zachowań 
agresywnych  u  ćwiczących.  Drużyna  sportowa  tworzy  specyficzny  rodzaj 
małej grupy społecznej, odzwierciedlając w ten sposób istotne cechy sportu 
jako  zjawiska  psychospołecznego  (Musidłowski,  1995).  Grupa  ta  podlega 
wszelkim  prawom  psychologii  społecznej.  Procesy  związane  ze  strukturą 
grupy,  rolami  pojawiającymi  się  w  zespole  i  dynamiką  sprzyjają 
nawiązywaniu  kontaktów  interpersonalnych  (McLean,  1998).  Dzięki 
kontaktom  wewnątrzgrupowym  zachodzi  tzw.  „spójność  grupowa”,  czyli 
zgodność  celów  i  zachowań  w  dążeniu  do  nich  wytworzona  na  skutek 
oddziaływania  członków grupy  na siebie.  Skuteczność  gry  zespołu  zależy
od  spójności  grupy,  która  jest  możliwa  dzięki  dojrzałości  społecznej 
zawodników (Krawczyński, 1995). 

Wzmacniający  wpływ  grupy  sportowej polega  na  ciągłej  ocenie 
poszczególnych zawodników według ustalonych wzorców. Konsekwencją tej 
oceny jest aprobowanie pozytywnych zachowań oraz sankcje za zachowania 
niezgodne z normami i działające na niekorzyść zespołu (Gracz, Sankowski, 
1995).  Agresywne  zachowania  odbijają  się  negatywnie  nie  tylko  na  ich 
sprawcy w postaci dyscyplinarnego ukarania, ale przede wszystkim narażają 
gracza na ostracyzm członków swojego zespołu, ze względu na utrudnianie 
drogi do osiągnięcia celu. Można powiedzieć, że w sytuacji walki sportowej 
wytwarza  się  podwójna  kontrola  zewnętrzna.  Z  jednej  strony  sędzia 
kontroluje  i karze  regulaminowo,  a  z  drugiej  strony  członkowie  własnej 
grupy  regulują  i przyczyniają  się  do  redukcji  zachowań  agresywnych
u  swoich  zawodników.  Jak  wykazały  badania,  odpowiedni  klimat 
towarzyszący  zespołowej  aktywności  fizycznej,  nastawiony  na  wspólne 
osiąganie celów i motywację skoncentrowaną na zadaniu, a nie realizowaniu 
indywidualnych  potrzeb  pozasportowych  sprzyja  obniżeniu  występowania 
tendencji  do agresywnych  zachowań brutalnej  gry zawodników (Boixados
i współ.,  2004) oraz zmniejszenie  skłonności  agresywnych  poza obszarem 
sportowym (Fluegelman, 1981, Orlick, 1978) .

Przedstawiciele  nauk  biomedycznych,  zajmujący  się  agresją  w sporcie, 
przypisują  aktywności  fizycznej  tonizujące  właściwości  dzięki  procesom 
hormonalnym.  Części  układu  nerwowego  odpowiedzialne  za  zachowania 
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agresywne  (m.in.  brzuszno  –  przyśrodkowa  część  podwzgórza  i określone 
części jąder migdałowatych) są wrażliwe na substancje chemiczne zawarte
w krwi, wyzwalające lub hamujące zachowania agresywne. Pod wpływem 
systematycznego  treningu  uwalnia  się  noradrenalina  (będąca  antagonistą 
adrenaliny),  która  sprzyja  redukowaniu  impulsywnej  agresji  (Dobrzański, 
1989).

Wyczynowe uprawianie sportu daje zgoła odmienne rezultaty dotyczące 
poziomu agresji i moralności zawodników. Gdy rywalizacja osiąga wysoki 
poziom,  a  nagrody  są  prestiżowe  i  cenne,  dochodzi  do  tzw.  „podwójnej 
moralności”  zawodników  dążących  do  zwycięstwa  za  wszelką  cenę, 
szczególnie  gdy  istnieje  przyzwolenie  trenera  na  agresywne  zachowania 
(Guivernau,  Duda,  2002).  Akceptują oni  oszustwa i  tzw. bezpieczne  faule 
taktyczne.  Być  może  dotyczy to  tylko  boiska  i  nie  ma  znamion brutalnej 
agresji fizycznej, jednak budzi wątpliwości, co do wychowawczej roli sportu 
(Szmajke,  1993).  K.  Young  stwierdza,  że  wzrost  w  ostatnich  latach 
niedopuszczalnej  agresji  w  dyscyplinach,  w  których  zawodnicy  wchodzą
ze  sobą  w  kontakt  fizyczny,  spowodowane  jest  rozwojem  zawodowstwa
i wysokich honorariów za wyniki sportowe (za Jarvis, 2003).

Warto  wspomnieć  o  wpływie  walki  sportowej  na  widzów  imprez 
sportowych.  Według  K.  Heinemanna  nawet  ci,  którzy  nie  uprawiają 
bezpośrednio sportu, lecz uczestniczą w nim jedynie jako widzowie, mogą 
zmniejszyć agresję poprzez  identyfikowanie się ze zwycięzcą (Heinemann, 
1990).  Jednak  poglądy  o  zmniejszaniu  się  agresywności  widzów  imprez 
sportowych  budzą  uzasadnione  wątpliwości,  potwierdzane  doniesieniami
w  mediach  o  zachowaniach  kibiców  po  meczach  ligowych.  Badania 
wybranych  losowo  kibiców  przed  i  po  zakończonym  meczu  futbolowym 
miedzy drużyną wojsk lądowych i marynarki wojennej wykazały, że kibice 
obydwóch  drużyn  przejawiali  wyższy  poziom agresji  po meczu  niż  przed 
jego  rozpoczęciem.  Wyniki  sugerują,  że  obserwowanie  agresji  na  boisku 
osłabia  wewnętrzne  mechanizmy  kontrolujące  występowanie  podobnych 
reakcji  u obserwatora (Goldstein,  Arms, 1971).  Z kolei  inne badania R.L. 
Armsa i współpracowników wykazały, że wzrost agresji następuje u widzów 
wrestlingu, meczów futbolowych i hokejowych, a nie wzrasta po zawodach 
gimnastycznych  i  pływackich.  Stąd  też  określenie  sportów  agresywnych
i nieagresywnych (Arms, Russell, Standilands, 1979).

Poglądy  na  wychowawczą  rolę  sportu  dalekie  są  od  jednomyślności, 
a i rezultaty  badań  też  nie  są  jednoznaczne.  Dlatego  trzeba  wyraźnie 
zaznaczyć, że jeżeli aktywność fizyczna ma charakter nie wyczynowy, lecz 
rekreacyjny,  to  zazwyczaj  prowadzi  do pozytywnych  konsekwencji
w zachowaniu, zdrowiu i psychice człowieka. Wpływ ten jest wyraźniejszy, 
gdy  wysiłek  ma  charakter  aerobowy  (tlenowy)  np.  jogging,  pływanie, 
aerobik,  gry  sportowe,  i  nie  podlega  zbyt  silnej  rywalizacji  z  innymi 
zawodnikami lub samym sobą (Kuński,  Janiszewski,  1999, Rejzner,  1995, 
Sahaj, 2001, Szmajke, Doliński, 1991). 
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ROZDZIAŁ 2
Metodologiczne założenia badań

Społeczną  funkcją  wykonywania  kary  pozbawienia  wolności  nie  jest 
jedynie izolacja i  represja,  ale przede wszystkim wzbudzenie w skazanym 
woli  współdziałania  w kształtowaniu  jego  społecznie  pożądanych  postaw,
a  w  szczególności  poczucia  odpowiedzialności,  potrzeby  praworządności
i powstrzymania się tym samym od popełniania przestępstw (Szymanowski, 
2004).  Taka  idea  implikuje  konieczność  stosowania  w  praktyce 
penitencjarnej  różnorodnych  środków,  które  ułatwią  współdziałanie
i aktywny udział  skazanych w procesie resocjalizacji  (Szaszkiewicz,  2001, 
Szczepaniak, 2003). Jednym z ustawowych środków resocjalizacyjnych jest 
szeroko rozumiana kultura fizyczna, czyli zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz 
wychowanie  fizyczne  organizowane  dla  więźniów  (Gajdus,  Gronowska, 
1998, Popławski, 1985, Walczak, 1972).

Paradoksalnie  realizację  celów  poprawczych  utrudnia  sama  instytucja 
więzienia, będąc przyczyną deprywacji wielu potrzeb, dalszej demoralizacji
i pojawiania się u osadzonych zaburzeń w zachowaniu, które wcześniej nie 
występowały  lub  ich  natężenie  nie  było  zbyt  duże  (Machel,  2006). 
Powszechność agresji i różnorodność form, w jakich się ona przejawia wśród 
osób  pozbawionych  wolności  (Kosewski,  1977,  Kolęda,  1995, 
Moczydłowski,  1991,  Szaszkiewicz,  1997),  wywołuje  konieczność 
poszukiwania  skutecznych  metod  jej  redukowania  i  zastępowania 
zachowaniami akceptowanymi społecznie. 

2.1. Cele, pytania i hipotezy badawcze
Istnieje  wiele  poglądów  dotyczących  wpływu  aktywności  fizycznej

na zmniejszenie nasilenia agresji (Butt, 1976, Heinemann, 1990, Jarvis, 2003, 
Kalina,  1991,  Pospiszyl,  1998,  Rejzner,  1981,  Sankowski,  Gracz  2000, 
Tyszka, 1991). Nie jest jednak jasne, czy samo wykonywanie ćwiczeń, czyli 
podejmowanie  wysiłku  fizycznego,  obniża  poziom  agresywności,
czy  dopiero  występująca  rywalizacja  i  walka  sportowa  daje  takie  efekty.
Nie wiadomo również, czy na obniżanie agresji wpływa grupowy charakter 
gier zespołowych, które, działając uspołeczniająco, ograniczają zachowania 
agresywne kierowane na innych (Gąsowski, 1993). 

Nieliczne,  jak  dotąd,  badania  wykazują  korzystny  wpływ  aktywności 
fizycznej  więźniów  na  ich  funkcjonowanie  w  trakcie  odbywania  kary 
pozbawienia  wolności  (Dobrzeniecki,  1998a,b,  Łapiński,  2003,  2005, 
Michniewicz,  2004,  2005,  Napierała,  2005,  Rejzner,  1995,  1997,  1998). 
Zmiany dotyczą w szczególności poprawy zachowań społecznych, obejmując 
zarówno pożądane relacje ze współosadzonymi, jak i kontakty z personelem 
więziennym  (Behnke,  1980,  Gareis,  1975).  W  związku  z  różnorodnością 
form  aktywności  fizycznej  proponowanych  osadzonym  (Bielecki,  2002, 
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Kantor, 2002, Kichciak, 2002, Śmigielski, 2002) nasuwa się pytanie, czy ich 
wpływ  na  poziom agresywności  jest  jednakowy,  czy  pod  tym  względem 
istnieją  różnice  między  podejmowaniem  określonego  rodzaju  aktywności 
fizycznej  a  nasileniem agresji.  Pytanie  to  tym  bardziej  nabiera  znaczenia
w sytuacji, gdy niektórzy z autorów opisują niekorzystne wpływy niektórych 
dyscyplin  sportowych na zachowania zawodników (Kalina, 1991, Pałajma, 
1978, Szmajke, 1993). Są autorzy, którzy wymieniając dyscypliny sportowe 
takie  jak  hokej,  rugby,  piłka  nożna,  czy  koszykówka,  nazywają  je  wręcz 
zbrutalizowanymi  sportami  (Cynarski,  2002).  Nie  ulega  wątpliwości,
że aktywność fizyczna jest niezbędnym środkiem oddziaływań w stosunku 
do osób pozbawionych wolności.  „istnieje tylko spór co do tego, czy każdy  
rodzaj sportu powinien być uprawiany przez skazanych” (Popławski, 1984,
s. 84). 

Przedmiotem ujętych  niniejszym projektem badań jest  związek  między 
podejmowaniem  przez  osoby  osadzone  w  zakładzie  karnym  aktywności 
fizycznej  a  poziomem  nasilenia  u  nich  agresji,  a  tym  samym  wpływ 
aktywności  fizycznej  na  proces  resocjalizacji  w  warunkach  izolacji 
więziennej. Mając to na uwadze, autor postawił przed badaniami cele: 

 cel poznawczy: określenie możliwości wykorzystania kultury fizycznej 
w  oddziaływaniach  resocjalizacyjnych  wśród  osób  pozbawionych 
wolności.

 cel  teoretyczny: empiryczne  wykazanie  zależności  między  rodzajem 
podejmowanej  aktywności  fizycznej  a  poziomem  agresji  skazanych
z uwzględnieniem wpływu wybranych zmiennych psychospołecznych.

 cel  praktyczny: sformułowanie  praktycznych  wskazań  dotyczących 
wpływu  różnych  rodzajów  aktywności  fizycznej  na  poziom  agresji 
więźniów, w celu umożliwienia osobom zajmującym się resocjalizacją 
w  warunkach  izolacji  więziennej  odpowiedniego  doboru  środków 
oddziaływań  do  poszczególnych  kategorii  osób  pozbawionych 
wolności.

Autor  pragnąłby  również,  aby  zebrany  materiał  stanowił  podstawę 
ogólnych  założeń  teoretycznych  i  metodycznych  penitencjarnej  kultury 
fizycznej  niezbędnych  do  projektowania  zarówno  indywidualnych 
programów  oddziaływań,  jak  i  grupowych  zajęć  resocjalizacyjnych 
wykorzystujących  aktywność  fizyczną  „(…)  uprawnione  jest  myślenie
o  działaniach  penitencjarnych  w  kategoriach  celowościowych
i wychowawczych. Jednak najważniejsze jest określenie jak mamy to robić.  
Potrzebne  jest  określenie  procedur penitencjarnych,  czyli  ustalenie  zasad,  
jakimi  mamy  się  kierować  podczas  prowadzonych  oddziaływań.” 
(Rostkowski, 2001, s. 333).

Podejmując  problematykę  wykorzystania  kultury  fizycznej  w  procesie 
resocjalizacji, oprócz określenia związku aktywności fizycznej z poziomem 
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nasilenia agresji więźniów, konieczne jest również poznanie poziomu kultury 
fizycznej i poglądów skazanych dotyczących aktywności ruchowej. Podjęta 
w  pracy  problematyka  badawcza  wydaje  się  ważna  z  punktu  widzenia 
praktyki  resocjalizacyjnej,  gdyż  jest  próbą  uzyskania  odpowiedzi
na następujące pytania badawcze: 

1. Czy  występuje  związek  między  rodzajem  aktywności  fizycznej 
podejmowanej  w  trakcie  odbywania  kary  aktywności  fizycznej
a poziomem nasilenia agresji więźniów?

2. Jaki  wpływ  na  związek  między  rodzajem  aktywności  fizycznej
a poziomem agresji mają wybrane czynniki psychospołeczne?

Opierając się na obserwacjach autora pracy,  literaturze przedmiotu oraz 
dotychczasowym  dorobku  badawczym  z  zakresu  penitencjarnej  kultury 
fizycznej  sformułowane  zostały  hipotezy  badawcze,  których  weryfikacja 
ułatwi osiągnięcie założonych celów badań:

 Hipoteza  pierwsza: Istnieje  zależność  między  rodzajem  aktywności 
fizycznej  podejmowanej przez osadzonych a ich poziomem nasilenia 
agresji.  Występujący  związek  między  badanymi  zmiennymi  będzie 
wskazywał  na  zróżnicowany  wpływ  podejmowanej  aktywności 
fizycznej  w  trakcie  odbywania  kary  na  poziom  agresywności 
osadzonych.  Wszystkie  rodzaje  aktywności  fizycznej  proponowane
w warunkach  izolacji  obniżają  poziom nasilenia  agresji  osadzonych 
(Łapiński, 2003, Michniewicz, 2004). Wyjątek stanowią sporty siłowe, 
które  wpływają  niekorzystnie  na  funkcjonowanie  skazanych, 
podwyższając  w  konsekwencji  poziom  ich  agresywności  (Łapiński, 
2005). Szczególnie przydatne w warunkach więzienia wydają się gry 
zespołowe (Michniewicz, 2005). 

 Hipoteza  druga: Na  zależności  pomiędzy  rodzajem  aktywności 
fizycznej  a  poziomem  nasilenia  agresji  osadzonych  istotny  wpływ 
wywierają również wybrane zmienne psychospołeczne. Do zmiennych 
dotyczących podmiotu badania – osadzonych należą: wiek, uprzednie 
odbywanie kary pozbawienia wolności oraz poziom lęku. Zmiennymi 
dotyczącymi terenu badań są: stopień izolacji skazanych – typ zakładu 
karnego (zamknięty lub półotwarty),  środowisko społeczne określone 
przez  rodzaj  zakładu  karnego  (dla  młodocianych,  dla  odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, dla recydywistów)
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2.2. Zmienne
W prezentowanych badaniach  wyszczególniono i  poddano analizie  trzy 

rodzaje zmiennych, a zależności między nimi prezentuje rycina 1.

Rycina 1. Związki między badanymi zmiennymi

Zmienne niezależne główne
Zmienną  niezależną  główną  Xg  jest  aktywność  fizyczna  podejmowana 

przez osadzonych podczas odbywania kary pozbawienia wolności.  W celu 
zbadania  wpływu  rodzaju  aktywności  na  poziom  agresji,  zmienną  Xg 
podzielono  na  podzmienne  (zmienne  cząstkowe  X1  X2  X3).  Zmienne
te mogą również występować łącznie X4.

 X1 – aktywność fizyczna polegająca na uprawianiu gier zespołowych: 
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 

 X2 –  aktywność  fizyczna  polegająca  na  uprawianiu  dyscyplin 
indywidualnych  z  wyłączeniem  sportów  siłowych:  badminton,  tenis 
stołowy, gimnastyka, lekkoatletyka oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych

 X3 – aktywność fizyczna polegająca na uprawianiu sportów siłowych: 
kulturystyka i wieloboje siłowe,
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 X4 –  aktywność  fizyczna  polegająca  na  korzystaniu  z  wszystkich 
dostępnych w warunkach więzienia form ruchu i dyscyplin sportowych 
w  postaci  gier  zespołowych,  ćwiczeń  indywidualnych  włącznie
z uprawianiem sportów siłowych.

Wyróżnienie  zmiennych  cząstkowych  podyktowane  zostało 
zróżnicowanym  udziałem  procesów  psychospołecznych  w  aktywności
o  charakterze  zespołowym  i  indywidualnym,  a  także  specyfiką  dyscyplin 
sportowych  uprawianych  przez  więźniów.  Specyfika  ta  zależy  między 
innymi  od  rodzaju  współzawodnictwa,  cech  sprawności  czynnościowo  – 
ruchowych,  rodzajów nawyków  ruchowych,  treści  i  istoty  taktyki,  a  tym 
samym zróżnicowania aktywności psychofizycznej w trakcie aktu ruchowego 
(Czajkowski,  1984,  2004,  Gracz,  1998,  Kosedniak,  2005,  Lipoński,  1987, 
Zdebski,  Dracz,  Blecharz,  1983).  Wyodrębnienie  spośród  aktywności 
indywidualnej  podzmiennej  w  postaci  aktywności  o  charakterze  siłowym 
wynika  z  konieczności  udzielenia  konkretnej  odpowiedzi  dla  praktyki 
penitencjarnej  o  wpływ  sportów  siłowych  na  poziom  agresji  więźniów. 
Rozpatrywanie  związku  występującego  między  agresją  a  podejmowaniem 
aktywności  indywidualnej  bez  wyróżnienia  sportów  siłowych  mogłoby 
zafałszować  rzeczywiste  zależności  między  tymi  ostatnimi  a  poziomem 
agresywności  badanych.  W  dalszej  części  pracy  stosowane  będzie 
następujące nazewnictwo porównywanych grup kategorialnych:

 brak  aktywności  fizycznej –  grupa  osadzonych  niepodejmujących 
żadnej  aktywności  fizycznej.  Zamiennie  mogą  pojawiać  się  nazwy: 
nieaktywni, bierni fizycznie lub ruchowo;

 aktywność  fizyczna  zespołowa –  grupa  osadzonych  uprawiających 
wyłącznie  dyscypliny  zespołowe,  takie  jak  piłka  nożna,  siatkówka, 
koszykówka.  Zamiennie  może  pojawić  się  nazwa  –  gry  sportowe, 
sporty zespołowe;

 aktywność fizyczna indywidualna – grupa osadzonych podejmujących 
wyłącznie indywidualne formy aktywności: tenis stołowy, badminton, 
ćwiczenia  gimnastyczne  i  ogólnorozwojowe,  biegi  i  inne  ćwiczenia 
lekkoatletyczne.  Zamiennie  może  pojawić  się  nazwa  –  ćwiczenia 
indywidualne, bez siłowych;

 aktywność  fizyczna  siłowa –  grupa  osadzonych  uprawiających 
wyłącznie  ćwiczenia  siłowe.  W  tej  grupie  osadzeni  nie  podejmują 
innych  dyscyplin  sportowych.  Zamiennie  mogą  pojawić  się  nazwy: 
grupa siłowa, grupa kulturystyczna, ćwiczący siłowo;

 zróżnicowana aktywność fizyczna – grupa osadzonych uprawiających 
wszystkie dostępne w warunkach izolacji więziennej dyscypliny: tenis 
stołowy,  badminton,  piłka  nożna,  siatkówka,  koszykówka, 
lekkoatletyka,  gimnastyka,  kulturystyka i wieloboje siłowe. Przydział 
osadzonych do tej grupy uzależniony jest od uprawiania przez nich gier 
zespołowych  i  kulturystyki.  Zamiennie  może  pojawiać  się  nazwa  – 
grupa podejmujących wszystkie dyscypliny.
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Zmienne niezależne uboczne
Zmiennymi  niezależnymi  ubocznymi  Xu (kontrolowanymi)  są  wybrane 

zmienne  natury  psychospołecznej.  Jak  wynika  z  literatury  przedmiotu, 
wyróżnione  zmienne  wywierają  istotny  wpływ  na  funkcjonowanie 
osadzonych  w  warunkach  izolacji  więziennej,  a  należą  do  nich:  stopień 
izolacji  skazanych  tj.  typ  zakładu  karnego  wiek  skazanych,  uprzednie 
odbywanie kary pozbawienia wolności,  poziom lęku. 

W  polskim  systemie  penitencjarnym  występują  trzy  typy  zakładów 
karnych:  zamknięty,  półotwarty  i  otwarty.  Typy  zakładów  różnią  się 
stopniem zabezpieczenia,  izolacji  skazanych oraz wynikającymi  z tego ich 
obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się na terenie zakładu
i poza jego obrębem23. 

 zakład  karny  typu  zamkniętego [1]  cechuje  maksymalna  izolacja 
skazanych.  Ruch  osadzonych  po  terenie  odbywa  się  w  sposób 
zorganizowany i pod dozorem, jest kontrolowany i ewidencjonowany, 
a  ,co  najważniejsze  ograniczony jest  do niezbędnych  potrzeb.  Praca 
wykonywana jest na terenie  zakładu karnego, a jeżeli  jest  poza jego 
obrębem,  musi  być  nadzorowana  przez  funkcjonariusza.  Nauczanie, 
zajęcia  kulturalno  –  oświatowe  i  sportowe  odbywają  się  tylko
na  terenie  zakładu.  Skazani  mogą  korzystać  z  dwóch  widzeń  60 
minutowych w miesiącu,  korespondencja,  rozmowy podczas widzeń, 
rozmowy telefoniczne podlegają kontroli i cenzurze;

 zakład  karny  typu  półotwartego [2]  cechuje  zmniejszona  izolacja 
skazanych. Cele mieszkalne pozostają otwarte w porze dziennej, mogą 
być  jednak  zamknięte  w  porze  nocnej;  w  wyznaczonych  miejscach
na  terenie  zakładu  osadzeni  mogą  poruszać  się  swobodnie.  Skazani 
mogą  korzystać  z  trzech  widzeń  60  minutowych  w  miesiącu, 
korespondencja,  rozmowy  podczas  widzeń,  rozmowy  telefoniczne 
mogą,  ale  nie  muszą  podlegać  kontroli.  Skazanym  zezwala  się
na uczestniczenie w nauczaniu i innych zajęciach organizowanych poza 
terenem  zakładu,  mogą  oni  również  brać  udział  w  organizowanych 
przez  administrację  zakładu  grupowych  zajęciach  kulturalno  – 
oświatowych i  sportowych poza obrębem zakładu. Skazanym można 
udzielać przepustek raz na dwa miesiące,  na okres nieprzekraczający 
14 dni w roku;

 zakład  karny  typu  otwartego [3]  charakteryzują  warunki  zbliżone
do  wolnościowych  –  cele  pozostają  otwarte  przez  całą  dobę,  praca 
odbywa  się  poza  obrębem  zakładu  i  nie  jest  nadzorowana  przez 
funkcjonariusza,  skazani  posiadają  pieniądze  do  własnej  dyspozycji 
oraz  możliwość  przygotowywania  posiłków  we  własnym  zakresie. 
Skazani mogą za zgodą dyrektora uczęszczać na indywidualne zajęcia, 
terapię, kursy poza terenem zakładu oraz podjąć naukę w publicznych 
placówkach.  Preferowane  jest  także  uczestnictwo  w  zajęciach 

23 por. art. 70 Kodeksu karnego wykonawczego
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grupowych  i  imprezach  poza  terenem  zakładu.  Skazani  mają  też 
nieograniczoną  liczbę  widzeń.  Udzielane  są  im  przepustki  raz
w miesiącu na okres do 28 dni w roku.

Badaniami nie objęto skazanych z zakładu typu otwartego, gdyż warunki 
odbywania  w  nim  kary,  z  uwagi  na  szereg  uprawnień,  zbliżone
są  do  wolnościowych  (Bogunia,  Kalisz,  2002).  Za  uwzględnieniem  w 
badaniach zmiennych ubocznych w postaci wieku osadzonych i uprzednich 
pobytów  w  więzieniu  przemawiają  różnice  podejmowanych  oddziaływań 
penitencjarnych  względem  młodocianych  oraz  specyfika  środowiska 
skazanych przebywających pierwszy raz w więzieniu i recydywistów. 

W zakładach karnych dla młodocianych prowadzi się zajęcia kulturalno – 
oświatowe i sportowe oraz wychowania fizycznego w szerszym zakresie niż 
w  zakładach  dla  dorosłych  (Setla,  2001).  Jest  również  większa  potrzeba 
współpracy z rodzinami oraz z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami 
zajmującymi  się  pomocą  osobom  pozbawionym  wolności  i  innymi 
instytucjami uczestniczącymi w procesie resocjalizacji (Hołda, 1999, Stańdo 
– Kawecka, 2000). Ze względu na wiek badanych podzielono na dwie grupy:

 młodociany [Mo] – osoba skazana na karę pozbawienia wolności, która 
nie ukończyła 21 roku życia,

 dorosły [Do]  –  osoba  skazana  na  karę  pozbawienia  wolności,  która 
ukończyła 21 rok życia.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy różnią 
się stopniem demoralizacji i przestępczym doświadczeniem oraz podatnością 
na  oddziaływania  resocjalizacyjne  od  skazanych  wielokrotnie 
przebywających  w  więzieniu  (Ciosek,  1996,  Kosewski,  1977,  Waligóra, 
1974). Recydywiści podlegają zjawisku tzw. prizonizacji, czyli negatywnego 
przystosowania  się  do  warunków  panujących  w  więzieniu,  co  oznacza,
że lepiej  w nim egzystują,  mając problemy prawidłowego funkcjonowania
na wolności (Clemmer, 1958, Goffman, 1975). W prezentowanych badaniach 
wyróżniono dwie grupy:

 recydywista penitencjarny [Rec] – skazany, który uprzednio odbywał 
karę pozbawienia wolności,

 odbywający  karę  pozbawienia  wolności  po  raz  pierwszy [Pi]  – 
skazany,  który nie  przebywał  nigdy wcześniej  w warunkach izolacji 
więziennej.

W literaturze można znaleźć dane dotyczące zależności pomiędzy lękiem
i agresją (Bobek, 1989, Bulicz, Karoń, 2002, Górski, 1985, Kępiński, 2002, 
Kubacka – Jasiecka, 1986, Marcinkowska, 1994, Mikrut, Olszewski, 2001). 
„Nie  ulega  wątpliwości,  ze  zjawisko  agresji  ma  zabarwienie  bardzo  
emocjonalne i dlatego źródła emocji lęku i agresji powinny być wspólne.” 
(Lipiński, 2004, s. 436). Agresja i lękliwość są dwiema stronami tego samego 
zjawiska.  W przypadku  zewnętrznego  manifestowania  się  lęku  skłonności 
agresywne skierowane są na siebie i odwrotnie, tam gdzie agresja znajduje 
się na wierzchu, wewnątrz można odnaleźć lękliwość (Ronschburg, 1993). 
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Lęk może doprowadzić do skrajnych przejawów zachowań – od nadmiernej 
uległości i bezwzględnego posłuszeństwa do niepohamowanej agresywności. 
Zarówno niski jak i wysoki poziom lęku nie sprzyja resocjalizacji, hamując 
spontaniczność,  rozwój  i  samorealizację.  Jednak  to  właśnie  lęk  blokuje 
samowolę,  wzmaga  kontrolę  wewnętrzną  i  koryguje  zachowania 
nieakceptowane  (Lipkowski,  1987).  Lęk  to  pobudzenie  emocjonalne, 
odczuwane jako nieprzyjemny stan,  sygnalizujący zagrożenie  o takiej  sile, 
która wydaje się przerastać możliwości ochronne organizmu, uruchamiające 
zbiór objawów psychomotorycznych i wegetatywnych (Harwas – Napierała, 
1987, Kępiński, 2002, Łosiak, 1984). Różnorodne opinie na temat wpływu 
ćwiczeń  fizycznych  na  redukcję  lęku  zakładają,  że uprawianie  sportu 
zwiększa  poczucie  własnej  wartości,  zaspokaja  potrzeby  i  powoduje 
pozytywne  zmiany  fizjologiczne  w  układzie  hormonalnym  i  nerwowym. 
Jednocześnie  sport  sam  jest  źródłem  przedstartowych  emocji,  obaw 
związanych  z  występem  i  oceną  społeczną  (Norton,  Hope,  Weeks,  2004, 
Storch i współ., 2002), niepokojem o wynik, strachem przed przeciwnikiem, 
lękiem  przed  kontuzją  (Cratty,  1978,  1989,  Dunn,  Dunn,  2001,  Leary, 
Kowalski,  2001,  Smith,  Smoll,  1990),  dlatego w badaniach  uwzględniono 
wpływ lęku na związki agresji i aktywności fizycznej oraz wyróżniono dwie 
odmiany lęku:

 lęk  jako  stan [L-stan]  czyli  reakcja  organizmu  wywołana  aktualnie 
działającym  bodźcem  zagrażającym,  polegająca  na  uświadomieniu 
sobie  odczuwania  lęku,  któremu  towarzyszy  zespół  objawów 
fizjologiczno  –  behawioralnych  (Sosnowski,  1977,  Siek,  1993, 
Spielberger, 1966);

 lęk  jako  cecha [L-cecha]  to  utrwalona  właściwość  osobowości, 
polegająca  na  spostrzeganiu  obiektywnie  niegroźnych  sytuacji  jako 
bardzo zagrażających; nabyta dyspozycja behawioralna do reagowania 
nadmiernym  lękiem w sytuacjach  subiektywnie  spostrzeganych  jako 
groźniejsze niż są w rzeczywistości (ibid.).

Oprócz  opisanych  zmiennych  niezależnych  kontrolowanych  występuje 
szereg czynników mogących wpływać na zmienną zależną.  Do zmiennych 
niezależnych  ubocznych  (niekontrolowanych)  można  zaliczyć  na  przykład 
uczestnictwo  w  podkulturze  więziennej,  charakter  przestępstwa,  wymiar 
kary,  odbyta  części  kary  oraz  czas  pozostały  do  końca  kary  itp.,  jednak
w przypadku przedstawionych badań precyzyjna kontrola ich wszystkich jest 
praktycznie niemożliwa.

Zmienna zależna
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W podjętych badaniach zmienną zależną jest poziom nasilenia syndromu 
agresji  wśród osób pozbawionych  wolności.  Można  sądzić,  że  skłonności 
agresywne  stanowią  względnie  trwałą  cechę  osobowości,  która  z  trudem 
poddaje się zewnętrznym czynnikom modyfikującym, z uwagi na zaburzenia 
struktur  odpowiedzialnych  za  powstawanie  emocji  i  kontrolę  zachowań 
emocjonalnych.  Zatem terapia  skłonności  agresywnych  powinna  zmierzać
do nabywania umiejętności kontroli emocji i panowania nad zachowaniami 
impulsywnymi  (Lagerspetz,  1985,  Lipiński,  2002).  Zajęcia  sportowe mają 
znaczne walory terapeutyczne, ponieważ rozładowują napięcie, wzmacniają 
mechanizmy kontroli wewnętrznej, przyczyniają się do rozwoju antycypacji 
konsekwencji swoich czynów oraz kształtują społecznie pożądane postawy 
(Czapów,  1976,  Czarnecka  i  współ.,  1967,  Fiutko,  1966,  Łapiński,  2003, 
Michniewicz,  2004, 2005, Skoczylas,  1992). Uzasadnia to przypuszczenie,
że  dobrze  zorganizowana  aktywność  fizyczna  więźniów  jest  ważnym 
środkiem resocjalizacji  w warunkach  izolacji  więziennej  (Muravov,  2002, 
Napierała, 2005, Rejzner, 1995 i in., Żukowska, 2002) i umożliwia redukcję 
zachowań agresywnych (Łapiński, 2005, Poklek, 2001b).

Zmienna zależna główna Yg – nasilenie  syndromu agresji  obejmuje 14 
podzmiennych  tworzących  skale  Inwentarza  Psychologicznego  Syndromu 
Agresji.  Poniżej  scharakteryzowano  poszczególne  skale  –  wskaźniki 
szczegółowe syndromu agresji (za Gaś, 1980).

 kontrola  zachowań agresywnych [K]  –  umiejętność  panowania  nad 
agresywnymi  impulsami  i  hamowania  własnej  wrogiej  aktywności; 
zdolność  do  wybierania  spośród  swoich  zachowań  tych,  które
w konsekwencji są mniej szkodliwe; przejawianie łagodniejszych form 
agresji  w  sposób  akceptowany  społecznie;  opanowanie  i  brak 
wybuchowości w kontaktach z innymi ludźmi;

 skłonności  do  działań  odwetowych [O]  –  tendencja  do  reagowania
na  urojoną  lub  realną  krzywdę  agresją;  mściwość  i  skłonność
do przygotowanej z premedytacją zemsty, potrzeba zrewanżowania się 
za doznane cierpienia;  chęć brania odwetu na innych za przeżywane 
niepowodzenia  i  rozczarowania;  usprawiedliwianie  agresywnych 
działań  koniecznością  obrony  i  tłumaczenie  własnego  odwetu  jako 
jedynie słusznej reakcji na agresywne zachowania innych osób;

 samoagresja  emocjonalna [I]  –  tendencja  do  przedstawiania  siebie
w  niekorzystnym  świetle,  negatywnego  myślenia  osobie,  niskie 
poczucie  własnej  wartości,  niechęć  do  samego  siebie;  myśli 
samoponiżające  się  i  rozmyślania  o  autodestrukcji;  wyolbrzymianie 
swoich niedociągnięć i kierowanie na siebie wrogich pragnień;

 samoagresja  fizyczna [II]  –  skierowanie  agresji  na  własną  osobę
w postaci dokonywania samouszkodzeń ciała lub prób samobójczych; 
brak  umiejętności  konstruktywnego  odreagowania  i  skłonność
do redukcji napięcia poprzez wyrządzenie sobie krzywdy;  zadawanie 
sobie fizycznego bólu;
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 wrogość  wobec  otoczenia [III]  –  przejawianie  negatywnej  postawy 
wobec  otoczenia,  rzutowanie  na  inne  osoby wrogich  pragnień;  brak 
zaufania  i  podejrzliwość  w  kontaktach  z  ludźmi;  silne  poczucie 
wykorzystywania i niedoceniania przez innych;

 nieuświadomione  skłonności  agresywne [IV]  –  skłonność
do  manifestowania  czynności  i  zachowań  pozornie  nieagresywnych, 
które  są  formą  w  miarę  bezkonfliktowej  i  niekaranej  agresywnej 
aktywności;  demonstrowanie  swojej  siły  bez  wyraźnego  powodu; 
zaspakajanie  swoich  agresywnych  popędów  w  sposób  akceptowany 
przez innych;

 agresja  przemieszczona [V]  –  zamiana  celu  agresywnego  ataku
z  bezpośredniego  źródła  frustracji  –  człowieka,  na  przedmioty; 
odreagowanie  poprzez  wyładowanie  negatywnych  emocji  w  sposób 
zastępczy,  skierowanie  agresji  na  bezpieczniejsze  dla  siebie  tory; 
przenoszenie  agresji  na obiekty martwe w sytuacji,  gdy bezpośredni 
atak na osobę w subiektywnej ocenie agresora jest zbyt zagrażający;

 agresja  pośrednia [VI]  –  przejawianie  tendencji  do  zmiany  formy 
napastliwości  z  bezpośredniego  ataku  na  formę  pośrednią
tj.:  plotkowanie,  skarżenie,  sporządzanie  donosów;  skłonność
do  szyderstw  i  wyśmiewania  cudzych  poglądów;  nadmierne 
krytykowanie i niesprawiedliwe traktowanie innych;

 agresja  słowna [VII]  –  manifestowanie  szerokiej  gamy  zachowań
o  charakterze  napastliwości  słownej,  skłonność  do  zrzędzenia, 
krzykliwość, przeklinanie, wulgarne słownictwo, kłótliwość; ekspresja 
negatywnych emocji w formie werbalnej;

 agresja  fizyczna [VIII]  –  silna  tendencja  do  podejmowania  działań
o  charakterze  przemocy  fizycznej,  kierowanie  ataku  bezpośrednio
na  osoby,  których  agresja  dotyczy,  atakowanie  ludzi  przyjmujące 
postać  bicia,  kopania,  szarpania,  poszturchiwania  lub  uderzania  ich 
przedmiotami.

Nasilenie agresji może przybierać różne kierunki, tzn. agresja może być 
skierowana na własną  osobę lub na  zewnątrz,  może  też  przybierać  formę 
jawną lub ukrytą, dlatego zmienna przyjmuje postaci:

 samoagresja  globalna [S]  –  suma wyników w skalach:  samoagresji 
emocjonalnej [I] i samoagresji fizycznej [II];

 agresja  ukryta [U]  –  suma  wyników  w  skalach:  wrogość  wobec 
otoczenia [III] i nieuświadomione skłonności agresywne [IV];

 agresja  skierowana  na  zewnątrz [Z]  –  suma  wyników  w  skalach: 
agresja  przemieszczona  [V],  pośrednia  [VI],  słowna  [VII],  fizyczna 
[VIII];

 ogólny  poziom  nasilenia  syndromu  agresji [WO]  jest  wypadkową 
wyników uzyskanych w poszczególnych skalach inwentarza.  Tworzy 
go  suma  wskaźników  samoagresji  [S],  agresji  ukrytej  [U],  agresji 
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zewnętrznej [Z] oraz skłonności do odwetu [O], pomniejszona o wynik 
w skali kontroli zachowań agresywnych [K]24.

2.3. Metoda eksperymentalna ex post facto
Badanie  skuteczności  środków  oddziaływania  na  osoby  pozbawione 

wolności  jest  jednym  z  podstawowych  zadań  nauk  penitencjarnych. 
Intuicyjne i  doktrynalne  opinie  na temat  efektywności  metod oddziaływań
na  więźniów  powinno  się  zastępować  ocenami  opartymi  o  naukowe 
podstawy  (Morawski,  1969).  Udzielenie  odpowiedzi  na  postawione  tutaj 
pytania badawcze i weryfikacja hipotez jest możliwa dzięki wykorzystaniu 
metody  eksperymentalnej.  Eksperyment  pedagogiczny  polega
na  wprowadzeniu  do  wycinka  rzeczywistości  wychowawczej  specjalnie 
dobranego czynnika,  który wywołuje w niej  określone zmiany.  Celem jest 
ustalenie  związków  przyczynowo  –  skutkowych  między  wprowadzoną 
zmienną niezależną, a elementami badanego układu – zmiennymi zależnymi 
(Pilch,  1995).  Zastosowana  w  prezentowanym  badaniu  procedura 
eksperymentalna  nie  przebiegała  zgodnie  klasycznym  planem 
eksperymentalnym,  ale  była  dostosowana  do  warunków  badania  (teren
i osoby badane). Przyjęto plan badawczy procedury opartej o model ex post 
facto.  Poniżej  uzasadniono  zastosowanie  właśnie  tej  procedury  oraz 
wykazano poprawność metodologiczną prezentowanych badań. 

Klasyczny eksperyment jest jednym z najsilniejszych modeli logicznych 
pozwalających wnioskować o związkach między zmiennymi. Plan badawczy 
polega  na  przeprowadzeniu  badania  początkowego  i  końcowego, 
wprowadzeniu  zmiennej  i  porównaniu  grupy  eksperymentalnej,  w  której 
wystąpił  bodziec  eksperymentalny  z  grupą  kontrolną.  Umożliwia  również
(co jest istotą eksperymentu) manipulowanie zmienną niezależną i określanie 
następstw czasowych jej działania (Frankfort – Nachmias, Nachmias, 2001). 

Jak wynika z przytoczonych powyżej argumentów, zaletą eksperymentu 
jest  fakt,  że  badacz  sam  wywołuje  interesujące  go  zjawiska,  wpływa
na warunki badania i kontroluje je. Ponadto wyniki są ściśle rejestrowane,
co umożliwia powtórzenie badań dowolną ilość razy i dokładną weryfikację 
założonych hipotez (Wołowicz, 1989). 

Eksperyment  pedagogiczny  budzi  jednak  pewne  zastrzeżenia  natury 
etyczno  –  moralnej,  gdyż  badany fragment  rzeczywistości  obejmuje  ludzi 
podlegających  procesom oddziaływania.  Zatem  w  założeniach  badacz  nie 
może  dopuścić  szkodliwych  działań  dla  określonej  grupy  badanych
(np.  wzbudzanie  agresji).  Co  więcej  etyka  pedagoga  nie  pozwala
na  zaniechanie  działań  pożytecznych  wobec  jednej  grupy,  jeżeli  są  one 
stosowane w grupie  drugiej  (np.  dodatkowe zajęcia  sportowe).  Stwarzanie 
celowo  nierównych  szans  rozwoju  wychowanków  budzi  uzasadnione 

24 pełny  wzór  umożliwiający  obliczenie  wskaźnika  ogólnego  nasilenia  syndromu  agresji 
przedstawia się następująco WO=I+II+III+IV+V+VI+VII+VII+O–K+22 (Gaś, 1980, s. 150)
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rozterki, których nie usuwa nawet fakt osiągnięcia pozytywnych rezultatów 
przez wybraną grupę (Pilch, 1995).

Wartości  poznawcze  i  naukowe  wyników  uzyskanych  w  trakcie 
eksperymentu  również  mają  pewne  ograniczenia.  Przeprowadzenie  badań 
metodą eksperymentu możliwe jest w przypadku, gdy badacz ma możliwości 
wywoływania  określonych  zjawisk  bądź  sam  może  nimi  dowolnie 
manipulować,  co  w  praktyce  jest  bardzo  utrudnione  (Ajdukiewicz,1975). 
Metody  wykrywania  zależności  przyczynowo  –  skutkowych  oraz 
rozumowania indukcyjnego opartych o pięć kanonów J. S. Milla nie zawsze 
mogą być spełnione i zostały również poddane krytycznemu osądowi przez 
T. Kotarbińskiego (2003, s. 495 – 508). 

Jak  widać  z  przytoczonych  wyżej  faktów,  eksperyment  w  swojej 
klasycznej  formie,  mimo ewidentnych zalet,  posiada szereg wad. Powstaje 
więc  pytanie  o  możliwość  zastosowania  tej  formy  poznania  naukowego
w badaniach  penitencjarnych,  gdzie  zarówno  teren  badań  (więzienie  jako 
szczególne  środowisko  społeczne  –  instytucja  totalna),  jak  i  ich  podmiot 
(osoby  pozbawione  wolności)  są  przyczyną  dodatkowych  problemów 
organizacyjnych.  Otóż  wspomniane  problemy  powodują,  że  „nie  ma
w  polskich  badaniach  penitencjarnych  przykładu  zastosowania  metody 
eksperymentalnej”(Wołowicz, 1989, s. 79)25.

Są  jednak  autorzy,  sugerujący  możliwość  wykorzystywania  metod 
eksperymentalnych  w badaniach  penitencjarnych.  T.  Szymanowski  (1974) 
twierdzi, że badania eksperymentalne mają największą wartość innowacyjną 
dla praktyki penitencjarnej. Dotyczy to szczególnie oddziaływania środków 
karnych oraz metod i sposobów ich wykonywania. Zdaniem J. Sikory, (1971) 
w  warunkach  izolacji  więziennej  można  posługiwać  się  eksperymentem, 
gdyż jest to „naturalne laboratorium” do badań nad deprywacją i skutkami 
izolacji  człowieka  zróżnicowanej  pod  względem  rygorów  i  warunków 
egzystencji. Oprócz „dogodnych” warunków autorka wskazuje na wyłączenie 
w tym przypadku zastrzeżeń natury moralnej,  gdyż to nie eksperymentator 
organizuje  warunki,  które  mogą  zaważyć  na  zdrowiu  i  funkcjonowaniu 
psychofizycznym osób badanych, tylko ustawodawca i aparat wykonywania 
kary. Wręcz przeciwnie, to właśnie względy etyczne – oprócz poznawczych
i  ekonomicznych  –  przemawiają  za  tym,  żeby  podejmować  badania 
eksperymentalne,  mające  na  celu  zmniejszenie  negatywnego  wpływu 

25 Opisywany  w  literaturze  eksperyment  w  zakładzie  karnym  dla  młodocianych
w Szczypiornie  (Frank,  1961,  Jarzębowska,  1964,  Nowak,  2001,  Pietruszka,  Ziembiński, 
1960,  Świda,  Świda,  1961)  nie  spełnia  kryteriów  metodologicznych  eksperymentu. 
Zastosowane  w  tym  zakładzie  środki  i  metody  oddziaływań  na  skazanych  odbiegały
od ówczesnej rzeczywistości penitencjarnej (były zatem eksperymentalne, ale tylko w swoim 
nowatorstwie), dlatego M. Wołowicz (op. cit., s. 79) wyraża pogląd, że bardziej uzasadnione 
jest  zamiast  określenia  „eksperyment  w  Szczypiornie”  stwierdzenie  „zakład 
eksperymentalny”  podkreślając  novum  zastosowanych  w  nim  metod  oddziaływań
na skazanych.
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więzienia,  a  zwiększenie  efektywności  podejmowanych  środków 
resocjalizacyjnych (Sikora, 1971). 

Eksperymentalne  badanie  zdarzeń  ujmowanych  jako  procesy 
psychospołeczne jest bardzo trudne z uwagi na ich złożoność i długotrwałość 
oraz  wpływ  czynników  nie  tylko  eksperymentalnych.  Na  szczególne 
trudności napotka badacz wzorujący się w swoim eksperymencie na naukach 
przyrodniczych w „czystej” postaci laboratoryjnej. W praktyce badań zjawisk 
społeczno  –  prawnych  częściej  znajduje  zastosowanie  eksperyment 
kontrolowany naturalnych w warunkach (Krukowski, 1982). 

Badania  eksperymentalne  w penitencjarystyce  w  ich  klasycznej  formie 
mogą  naruszać  dyscyplinę  i  porządek  wewnętrzny  w  jednostce 
penitencjarnej,  dlatego  mają  ograniczony  zasięg  zastosowań.  Ponadto 
przepisy  nie  pozwalają  na  manipulowanie  zmienną  w  postaci  braku  lub 
wywołania  bodźca  eksperymentalnego  w  zależności  od  potrzeb  badacza 
(Morawski, 1969). 

Trudno  jest  również  o  skompletowanie  odpowiedniej  grupy 
eksperymentalnej  i  kontrolnej  z  uwagi  na  liczne  ograniczenia  związane
z  wewnętrznym  przemieszczaniem  osadzonych  do  różnych  pawilonów
i  oddziałów  (co  za  tym  idzie  różnych  grup  spacerowych,  grup 
uczestniczących w zajęciach) oraz transportowaniem ich do innych jednostek 
penitencjarnych. Należy wspomnieć, że młodociani więźniowie opisywanego 
wyżej  eksperymentalnego  Zakładu  Karnego  w Szczypiornie  uczestniczący
w  badaniu  efektywności  nowoczesnych  środków  i  metod  resocjalizacji, 
zdawali sobie sprawę z wyjątkowości ich sytuacji i wysuwali pod adresem 
administracji szereg roszczeń z tego tytułu. Sytuacja taka może mieć miejsce 
w trakcie badań penitencjarnych, choć nie powinna, gdyż wpływa na trafność 
wyników eksperymentu. (Sułek, 1979). Przekonanie, że warunki więzienne 
sprzyjają uzyskaniu materiału badawczego, nie zawsze jest prawdziwe, gdyż 
często  bywa  on  zafałszowany  poprzez  istnienie  dużej  liczby  zmiennych 
interweniujących,  choćby z  uwagi  na  niecodzienność  dla  więźniów samej 
sytuacji  eksperymentalnej  (Czerwiec,  1982).  Warunki  więzienia  mogą 
powodować  nieadekwatne  reakcje  emocjonalne  badanych,  nadmierne 
hamowane  lub  ostre,  niespotykane  gdzie  indziej  formy  zachowań. 
Projektując  badanie,  należy  pamiętać  o  charakterze  instytucji  i  lepiej 
zrezygnować  z  sytuacji,  która  byłaby  pozornym  eksperymentem  lub 
poczyniłaby szkody w społeczności więziennej (Wołowicz, 1998).

„Doświadczenie  uczy,  że  w  badaniach  nad  zjawiskami  społeczno  –  
prawnymi,  w  tym  zwłaszcza  nad  procesami  resocjalizacji,  bardzo  trudno 
zorganizować eksperyment o wysokim stopniu kontroli i zadowalających swą 
ścisłością pomiarach. W rezultacie niektóre z przeprowadzonych badań mają  
charakter  eksperymentu  niepełnego” (Krukowski,  1982,  s.  40).  Wobec 
powyższych  argumentów jedynie  słuszne  wydaje  się  dostosowanie,  na  ile
to  jest  możliwe,  metody,  która  w  efekcie  daje  szansę  eksploracji 
rzeczywistości więziennej i dalszego rozwoju nauk penitencjarnych. 
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W literaturze  z  zakresu  metodologii  badań spotyka  się  pojęcie  planów 
quasi  –  eksperymentalnych,  które  mają  cechy planów eksperymentalnych, 
jednak  nie  spełniają  wymogu  manipulacji  zmiennymi  i  randomizacji 
badanych  grup  (Frankfort  –  Nachmias,  Nachmias,  2001).  W  psychologii 
eksperymentalnej nazwane są one „eksperymentem przywołanym”, w którym 
manipulowanie  zmienną  niezależną  odbywa  się  bez  udziału 
eksperymentatora.  Ogranicza  się  on  do  zebrania  przypadków,  w  których 
wystąpiła  zmienność  i  może  być  wykorzystana  jako  zmienna  niezależna. 
Zebrane  przypadki  są  cenne,  gdy badacz  nie  ma  czasu  na  wprowadzanie 
zmiennych,  których  oddziaływanie  byłoby  zbyt  powolne  (np.  system 
edukacji)  lub  gdy  nie  ma  prawa  eksperymentować  na  człowieku,  gdyby 
miało  to  spowodować  zaburzenia  fizjologiczne  lub  psychiczne  badanego 
(Fraisse,  1991).  W naukach  społecznych  taką  procedurę,  w której  badacz 
mierzy  zmienną  zależną  tylko  raz,  po  tym  jak  bodziec  eksperymentalny 
zadziałał  bez  jego  udziału  w  naturalnym  toku  wydarzeń,  nazywa  się 
eksperymentem  „post  factum”.  Badanie  to  wtedy  ma  sens  i  przypomina 
eksperyment, gdy porównywane są ze sobą przynajmniej dwie grupy, przy 
czym różnią  się  one  wyłącznie  działaniem zmiennej  niezależnej  (Mayntz, 
Holm,  Hubner,  1985).  Procedura  oparta  o  model  ex  post  facto  stanowi 
odwrócenie  procesu  badawczego  w  stosunku  do  klasycznej  odmiany 
eksperymentu. O ile w przypadku eksperymentu klasycznego badacz poprzez 
manipulacje  zmienną  niezależną  próbuje  wywołać  obserwowalne  zmiany 
zmiennej  zależnej,  o  tyle  w  przypadku  analizy  ex  post  badacz  usiłuje 
zidentyfikować  związek  między  zmienną  zależną,  a  zmienną  niezależną 
działającą  wcześniej  bez  jego  udziału  (Brzeziński,  1996).  Quasi  – 
eksperymenty  stanowią  kompromis  między  celem  zdobywania  rzetelnej 
wiedzy  na  temat  skuteczności  badanego  oddziaływania  i  konstatacją,
że  eksperymenty  właściwe  nie  zawsze  są  możliwe  do  przeprowadzenia.
Gdy  przeprowadzenie  właściwej  procedury  nie  jest  możliwe,  trzeba 
wykorzystywać to, co jest dostępne (Campbell, 1969).

W warunkach zakładu karnego możliwe jest zastosowanie dwóch metod 
badawczych.  Pierwsza  polega  na  dwukrotnym  badaniu  jednej  grupy  (bez 
grupy kontrolnej) i pomiarze różnicy wyników przed i po zadziałaniu bodźca 
eksperymentalnego.  Druga metoda (zbliżona do procedury ex post facto – 
wtrącenie R. P.) polega na pomiarze różnicy między grupą eksperymentalną, 
a grupą kontrolną. Metoda ta wymaga podobieństwa grup, które nie powinny 
różnić  się  pod  względem  czynników  psychospołecznych.  Zatem  jedyna 
różnica dotyczy występowania bodźca eksperymentalnego w jednej grupie
i jego braku w grupie drugiej (Morawski, 1969). 

Na  podstawie  przytoczonej  literatury  metodologicznej  uzasadnione 
wydaje  się  zastosowanie  w  warunkach  przedstawianych  badań 
penitencjarnych planu eksperymentalnego opartego o model  ex post facto, 
który umożliwi zbadanie zależności między rodzajem aktywności fizycznej 
skazanych a poziomem nasilenia u nich syndromu agresji.
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2.4. Narzędzia badawcze i ich normalizacja
Inwentarz Stanu i Cechy Leku

Poziom lęku zbadano polską wersją Inwentarza Stanu i Cechy Lęku C. D. 
Spielbergera  i  współpracowników  pt.  „Kwestionariusz  Samopoznania”. 
Autorami  polskiej  adaptacji  są  M.  Tysarczyk  i K. Wrześniewski 
(Wrześniewski,  Sosnowski,1987).  Budowa  tego  narzędzia  oparta  jest 
na rozróżnieniu  dwóch  rodzajów  lęku.  Pierwszy  to  lęk  rozumiany  jako 
przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki.  Drugi rodzaj lęku 
definiowany jest jako względnie stała cecha osobowości. Jest to narzędzie 
typu papier – ołówek, składające się z dwóch odrębnych podskal, z których 
jedna  oznaczona  symbolem X–1 służy  do  pomiaru  lęku  –  stanu,  a  druga
X–2  mierzy  lęk  –  cechę.  Arkusz  testowy  opatrzony  jest  tytułem 
„Kwestionariusz  Samooceny”  i  zawiera  obie  podskale  umieszczone
na  dwóch  oddzielnych  stronach.  Każdą  z  podskal  wyposażono  w  krótką 
instrukcję, która informuje, czego dotyczy badanie, jak należy wypełniać test. 
Poniżej  instrukcji  wypisano  20  pozycji  testu,  mających  formę  krótkich 
stwierdzeń.  Przy  każdym  z  tych  stwierdzeń  badani  zaznaczali
(na czterostopniowej  skali)  nasilenie  subiektywnych  odczuć.  W skali  X–1 
odpowiedzi  brzmią:  „zdecydowanie  nie”,  „raczej  nie”,  „raczej  tak” 
i „zdecydowanie tak”, odnosząc się do stopnia prawdziwości, z jakim opisują 
aktualny stan jednostki. W skali X–2 odpowiedzi: „prawie nigdy”, „czasem”, 
„często”  i  „prawie  zawsze”  określają  częstość  występowania  u  badanego 
odczuć, opisanych w stwierdzeniach. Obliczanie wyników surowych polega 
na  sumowaniu  odpowiedzi  diagnostycznych,  które  następnie  zamienia  się
na  wyniki  przeliczone  w  standaryzowanej  skali26.  Rzetelność  skal  ISCL 
oszacowano,  obliczając  współczynnik  zgodności  wewnętrznej  i stabilności 
bezwzględnej  obu  podtestów.  Zgodność  wewnętrzna  szacowana  była
za pomocą współczynnika  alfa – Cronbacha. Uzyskane współczynniki były 
wysokie i wahały się od 0,84 do 0,94 dla skali lęku stanu i od 0,88 do 0,91 
dla skali lęku cechy. Stabilność bezwzględną obu skal sprawdziła Tysarczyk 
(za  Wrześniewski,  Sosnowski,  1987).  Współczynniki  korelacji  między 
wskaźnikami pomiarów w odstępie czterech miesięcy wyniosły: 0,46 dla lęku 
stanu  i 0,79  dla  lęku  cechy.  Powyższe  wyniki  zbliżone  są  do  tych,  które 
uzyskał  autor  testu  i pozwalają  uznać,  że  polska  wersja  nie  odbiega
od  amerykańskiego  pierwowzoru.  Trafność  skali  mierzącej  aktualny  stan 
lęku  określono  poprzez  obliczenie  współczynników  zdolności 
do różnicowania przez nią sytuacji, które teoretycznie powinny wywoływać 
różne poziomy lęku – stanu. Uzyskane różnice są istotne na poziomie p<0,05 
i p<0,01. T. Sosnowski i J. Strelau zastosowali skalę lęk – stan w badaniach 
eksperymentalnych. W obu przypadkach mierzony był stan wyjściowy lęku, 
przed  i  po  eksperymencie.  Różnice  potwierdziły  zdolność  skali
do  różnicowania  tych  sytuacji  na  poziomie  istotności  p<0,05  i p<0,01. 

26 problem normalizacji zastosowanych narzędzi będzie omówiony szerzej w dalszej części
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Trafność  skali  mierzącej  lęk  jako  osobowościową  cechę  szacowano
na podstawie korelacji jej wyników z wynikami innych testów mierzących 
lęk  –  cechę  (trafność  diagnostyczna).  Współczynnik  korelacji  ze  Skalą 
Jawnego Niepokoju J. Taylor dla kobiet wyniósł 0,81, a dla mężczyzn 0,72. 
W  badaniach  osób  z  chorobami  serca  współczynnik  korelacji  ze  Skalą 
Postaw Wobec Choroby wyniósł 0,52. O trafności ISCL świadczą pośrednio 
wyniki  korelacji  z innymi  testami mierzącymi  inne niż lęk zmienne.  Obie 
skale  korelowały  negatywnie  w  sposób  istotny  statystycznie  z  trzema 
wymiarami  Inwentarza  Temperamentu  J.  Strelaua,  co  zgodne  jest 
z oczekiwaniami  (od  –0,38  lęk  stan  z  ruchliwością  procesów  nerwowych
do  –0,72  w  skali  lęku  jako  cechy  z siłą  procesów  pobudzania).
Oba  wskaźniki  lęku  korelowały  zaś  pozytywnie  ze  skalą  neurotyzmu 
Inwentarza Osobowości H.J. Eysencka (0,44 dla lęku stanu i 0,45 dla lęku 
cechy), a negatywnie ze skalą ekstrawersji (–0,35 lęk stan i –0,29 lęk cecha)
i skalą kłamstwa (–0,28 lęk stan i –0,19 lęk cecha). 

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji
Pomiarów  nasilenia  skłonności  agresywnych  dokonano  za  pomocą 

Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji Z. B. Gasia (1980). Arkusz 
kwestionariusza  zawiera  83  stwierdzenia,  na  które  badany  ma  trzy 
możliwości  odpowiedzi:  „Tak”  „?”  „Nie”.  Ocena  jest  trójstopniowa  – 
odpowiedź  diagnostyczna  oceniana jest  dwoma punktami,  niezdecydowana 
(?) – jednym. Za odpowiedź niediagnostyczną punktów nie przydziela się. 

IPSA  mierzy  nasilenie  skłonności  do  9  przejawów  syndromu  agresji: 
samoagresję  emocjonalną,  II  samoagresję  fizyczną,  III  wrogość  wobec 
otoczenia,  IV  nieuświadomione  skłonności  agresywne,  V  agresję 
przemieszczoną,  VI  agresję  pośrednią,  VII  agresję  słowną,  VIII  agresję 
fizyczną, O skłonność do działań odwetowych. Na podstawie tych kategorii 
oraz wskaźnika K kontroli zachowań agresywnych oblicza się ogólny poziom 
nasilenia  syndromu agresji  oraz globalne  wskaźniki  kierunków skłonności 
agresywnych:  S  samoagresji,  U  agresji  ukrytej  i  Z  agresji  skierowanej
na zewnątrz. 

Rzetelność IPSA sprawdzono metodą estymacji stabilności bezwzględnej. 
W tym celu przebadano dwukrotnie tym samym testem w odstępie dwóch 
tygodni  grupę  osób.  Wskaźnik  stabilności  dla  kobiet  wynosi  0,94  i  dla 
mężczyzn  0,91  p<0,001.  Trafność  diagnostyczną  określono  na  podstawie 
kryterium zewnętrznego,  korelując  wskaźniki  pomiarów  za  pomocą  IPSA
i Skali Agresji Bussa Durke’a. Współczynniki korelacji wynoszą: 0,87 dla 
kobiet i 0,91 dla mężczyzn p<0,001 co sugeruje, że oba testy mierzą podobną 
cechę  osobowości  (Gaś,  1980,  Wlazło,  1991).  S.  Lipiński  potwierdził 
również  w swoich  badaniach  wysoką  trafność  zewnętrzną  tego  narzędzia, 
korelując wyniki IPSA Gasia z wynikami innych testów psychologicznych 
(Lipiński, 2001).
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Normalizacja wyników zastosowanych testów psychologicznych 
Normalizacja jest to procedura badawcza polegająca na tworzeniu zbioru 

wyników – norm,  umożliwiających  porównanie  wyniku  uzyskanego przez 
badaną  osobę  z  wynikami  grupy  odniesienia  (Brzeziński,  2000).  Dopóki 
badający  nie  dysponuje  jakimś  układem  odniesienia,  otrzymany  wynik 
surowy pod  względem psychologicznym  nie  ma  znaczenia,  ponieważ  nie 
można  ustalić:  czy  jest  on  wynikiem przeciętnym,  wysokim,  czy  niskim. 
Jeżeli  nie  jest  to  wynik  przeciętny,  to  nie  wiadomo  na  ile  odbiega
on od przeciętnej i czy jego odchylenie od przeciętnej ma znaczenie (czy jest 
istotne).  „Jednym ze sposobów nadawania wynikom testów znaczenia jest  
odnoszenie  ich  do  norm.  Normą  –  w  sensie  psychometrycznym  –  jest  
standard  ilościowy,  wyznaczony  przez  średnią,  medianę  lub  inną  miarę  
tendencji  centralnej  obliczoną  dla  grupy  przedstawicieli  danego  typu” 
(Hornowska, 2001, s. 129).

Autor  niniejszej  pracy  dokonał  normalizacji  obydwu  narzędzi,  gdyż 
dostępne normy nie odpowiadają specyfice badanej populacji. Tymczasowe 
normy dla więźniów opublikowane w podręczniku testu ISCL (Sosnowski, 
Wrześniewski, 1987, s. 15) nie mogą być zastosowane z uwagi na istotne pod 
względem  statystycznym  różnice  między  próbką  normalizacyjną  zbadaną
w  połowie  lat  siedemdziesiątych,  a  więźniami  zbadanymi  w  2002  roku.
W przypadku IPSA opracowane przez twórcę testu normy dotyczą studentów 
(Gaś, 1980). 

Normy ISCL dla więźniów opracowane przez M. Tysarczyk sporządzone 
były w innej rzeczywistości penitencjarnej. Przełom w 1989 roku wniósł do 
wykonywania  kary  pozbawienia  wolności  powiew  humanitaryzmu
i podmiotowego traktowania osadzonych. W 1997 roku wszedł w życie nowy 
kodeks karny wykonawczy, a w 1998 nowe regulaminy wykonywania kary 
pozbawienia  wolności  oraz  tymczasowego  aresztowania.  Zmiany,  jakie
w nich  przyjęto,  były  wyrazem innej  niż  dotychczas  aksjologii  i  filozofii 
wykonywania  kary.  Zrezygnowano  w  nich  z  wcześniej  głoszonej  formy,
że  skazanych  poddaje  się  przede  wszystkim  dyscyplinie  i  rygorowi  – 
podstawowym  środkom  oddziaływania,  co  było  teoretyczną  i  prawną 
podstawą  represyjności  (Lelental,  2001).  Dało  to  początek  stopniowemu 
odchodzeniu  od  represyjnego  i  odwetowego  systemu  penitencjarnego,
na  rzecz  systemu  wychowawczego,  polegającego  na  wzbudzaniu
w skazanym woli  współdziałania w procesie jego resocjalizacji.  (Stańdo – 
Kawecka,  2000).  Efektem  tego  są  zmiany  postaw  i  sposobu  traktowania 
więźniów przez personel  więzienny,  a konsekwencjami  są różnice między 
dzisiejszą populacją  osadzonych,  a  więźniami  z  wcześniejszych  lat.  Autor 
niniejszej  pracy  porównał  wyniki  próby  normalizacyjnej  z  lat 
siedemdziesiątych  z  wynikami  zbadanej  przez  siebie  grupy27.  Więźniowie 

27 Porównując obie próby wykorzystano wyniki średnich i odchyleń próbki normalizacyjnej 
M.  Tysarczyk zamieszczonych  w podręczniku  do  Inwentarza  Stanu  i  Cechy  Lęku  s.  15 
(Sosnowski,  Wrześniewski,  1987).  Różnice  średnich  między  grupą  więźniów  z  lat 
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odbywający  karę  w  poprzednim  systemie  charakteryzują  się  znacznie 
wyższym poziomem lęku niż więźniowie zbadani aktualnie. 

Normy  nie  mają  charakteru  stałego,  czy  uniwersalnego  i  niezależnie
od  tego,  w  jakiej  skali  są  wyrażone,  ograniczają  się  tylko  do  konkretnej 
populacji normalizacyjnej, dla której zostały stworzone. Przy doborze próby 
standaryzacyjnej  dąży  się  do  uzyskania  reprezentatywnego  przekroju 
populacji, dla której test jest przeznaczony (Anastasi, Urbina, 1999). Z uwagi 
na trudności z uzyskaniem reprezentatywnej  próby istnieje inny – bardziej 
realistyczny  sposób,  który  został  zastosowany  w  niniejszej  pracy.  Polega
on na standaryzowaniu testów dla wąsko zdefiniowanej populacji, dobranej 
w taki  sposób, żeby odpowiadały przeznaczeniu  testu  lub celowi badania.
W  tym  celu  należy  bardzo  dokładnie  opisać  ograniczenia  populacji 
normalizacyjnej.  Są  to  tzw.  normy  lokalne,  czyli  ograniczone  do  bardzo 
wąskiego środowiska (ibid.,  s.  105).  W przypadku  prezentowanych  badań 
normy dotyczą populacji więźniów, czyli kategorii osób różniących się pod 
względem  osobowościowym  od  populacji  generalnej.  W  doborze  osób
do  próbki  normalizacyjnej  uwzględniono  stopień  izolowania  skazanych 
(typologia  zakładów karnych  –  zamknięty  i  półotwarty)  wiek  i  uprzednią 
karalność  (rodzaje  zakładów  karnych  tzn.  dla  młodocianych,  dorosłych 
odbywających  karę  pozbawienia  wolności  po  raz  pierwszy  oraz  dla 
recydywistów penitencjarnych).

Współczesna praktyka normalizacji testów oparta jest na transformacjach 
surowych  wyników  testowych  na  wyniki  przeliczone  skal 
znormalizowanych, czyli takich, które zakładają model rozkładu normalnego 
wyników w populacji. Za ich stosowaniem przemawia czytelna interpretacja 
wyniku  uzyskanego  przez  badaną  osobę,  odnosząca  się  do  jej  miejsca
w populacji pod względem natężenia cechy mierzonej przez test (Brzeziński, 
1996).  Mówiąc  o  wynikach  testów  psychologicznych,  przyjmuje  się,
że wyrażone są na skalach o równych jednostkach, co oznacza, że przyrost 
liczbowy  odpowiada  jednakowemu  przyrostowi  badanej  wielkości 
psychologicznej.  Tego  rodzaju  założenie  jest  niezbędne  do  stosowania 
większości  działań  statystycznych.  Przeliczenie  wyników  daje  możliwość 
porównywania poziomu badanej osoby bądź porównywanie grupy osób pod 
względem różnych cech.  (Guilford,  1964).  Normalizację  przeprowadza się
na reprezentatywnej  dla danej populacji próbie. Po przebadaniu określonej 
liczby  osób  danym  narzędziem  otrzymany  zbiór  wyników  przelicza  się
na  wyniki  jednej  ze  skal  standardowych  (Brzeziński,  1996).  Wynik 
standardowy  jest  odchyleniem  od  średniej  podzielonym  przez  odchylenie 
standardowe wg wzoru:

z=(
s

xx
_

− ),

siedemdziesiątych  i  grupą  współczesnych  więźniów  (lęk  –  stan  z=13,378;  lęk –  cecha 
z=9,211) są istotne na poziomie 0,000.
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gdzie:  x – wynik badanej osoby,x średnia arytmetyczna badanej próby,
s  –  odchylenie  standardowe.  Średnia  badanej  populacji  jest  punktem 
początkowym,  a  odchylenie  standardowe  jednostką  miary.  Wadą  tego 
przekształcenia jest to, że wartości mają postać ułamków dziesiętnych oraz 
wartości dodatnie i  ujemne, a ich zakres rzadko przekracza granice od –3
do +3, co bywa kłopotliwe przy interpretacji uzyskanych wyników. Dlatego 
stosuje  się  arbitralny  wybór  punktu  początkowego  i  odchylenia 
standardowego, tak aby wszystkie pomiary miały wartość dodatnią, a wyniki 
wyrażone były w liczbach całkowitych. Tak otrzymywany wynik przeliczony 
z’  jest  znacznie  bardziej  przejrzysty  przy  porównywaniu  wyników  serii 
testów (Ferguson, Takane,1997).

Istnieją różne skale pozwalające na standaryzowanie wyników surowych
i  zamianę  ich  na  porównywalne  wartości  przeliczone.  W  praktyce 
upowszechniło  się  kilka  skal,  które  są  zazwyczaj  wykorzystywane
do  normalizacji  i  zamieszczane  w  podręcznikach  testowych.  Dla  potrzeb 
niniejszej pracy wybrano skalę stenową (od ang. standard ten – standardowa 
dziesiątka), którą cechują następujące parametry: średnia = 5,5, odchylenie 
standardowe = 2. Składa się z 10 jednostek – stenów, jedna jednostka równa 
się  0,5  odchylenia  standardowego.  Przekształcenie  wyników  surowych
w wyniki stenowe odbywa się wg wzoru (Hornowska, 2001):  sten=2z+5,5.  
Wyniki  z  przedziału  5  –  6  stena  traktowane  są  jako  przeciętne,  wyniki
7 – 10 sten uważa się za wysokie, a wyniki z przedziału 1 – 4 sten za niskie 
(Brzeziński, 1996). 

Normalizacji otrzymanych wyników dokonano według procedury opisanej 
przez  E.  Hornowską  (2001,  s.  142  –  145).  Po  przebadaniu  testem 
odpowiednio zdefiniowanej grupy osób (grupy normalizacyjnej osadzonych) 
sporządzono rozkład wyników surowych i sprawdzono, czy jest on zgodny
z rozkładem normalnym. Ponieważ wyniki surowe w każdej ze skal różniły 
się  istotnie  od  rozkładu  normalnego,  dokonano  normalizacji  rozkładu
za  pomocą  transformacji  nieliniowej.  Następnie  odczytano  wyniki 
standardowego z odpowiadające odpowiednim wartościom pola pod krzywą 
normalną i dokonano liniowej transformacji wyników z na wyniki z’ w skali 
stenowej. 
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Rycina 2. Przykładowy rozkład wyników przed procedurą normalizacji
i zamiany na jednostki standaryzowane

Praktyczny sposób przeprowadzenia normalizacji za pomocą transformacji 
nieliniowej  oraz  przeliczenia  na  wartości  stenowe  przedstawia  poniższa 
tabela.

Tabela 1.
Przykład normalizacji rozkładu oraz obliczania norm stenowych na podstawie skali 

Nieuświadomione skłonności agresywne Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

WS F Cf
cf poniżej danego 
wiersza + 0.5f dla 
danego wiersza

P Z 2z+5,5

0 55 55 27,5 0,0293 -1,89139 2
1 22 77 66 0,0703 -1,47365 3
2 150 227 152 0,1619 -0,98678 4
3 49 276 251,5 0,2678 -0,61936 4
4 127 403 339,5 0,3616 -0,35431 5
5 42 445 424 0,4515 -0,12176 5
6 118 563 504 0,5367 0,092227 6
7 39 602 582,5 0,6203 0,306376 6
8 90 692 647 0,6890 0,493105 6
9 29 721 706,5 0,7524 0,682049 7

10 66 787 754 0,8030 0,852321 7
11 25 812 799,5 0,8514 1,042619 8
12 47 859 835,5 0,8898 1,22534 8
13 16 875 867 0,9233 1,427782 8
14 21 896 885,5 0,9430 1,580681 9
15 8 904 900 0,9585 1,733161 9
16 22 926 915 0,9744 1,950486 9
18 13 939 932,5 0,9931 2,461273 10
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W kolumnie (1) tabeli znajdują się uporządkowane kolejne wyniki surowe 
WS w skali  nieuświadomionych skłonności agresywnych,  jakie otrzymano
w  grupie  badanych  osób.  Kolumna  (2)  zawiera  proste  liczebności 
otrzymanych  wyników  surowych  f,  a  kolumna  (3)  zawiera  rozkład 
skumulowany cf. W kolumnie (4) wprowadzono tzw. poprawkę na ciągłość 
cf+0,5f,  którą  oblicza  się  według  następującej  reguły:  do  skumulowanej 
liczebności poniżej danego wyniku surowego dodaje się połowę liczebności 
dla  danego wyniku,  otrzymując  w ten sposób liczebności,  uwzględniające 
środek każdego przedziału. Dla każdej poprawionej w ten sposób liczebności 
skumulowanej  obliczono  następnie  skumulowaną  proporcję  p,  dzieląc 
wartość  z  kolumny  (4)  przez  liczbę  badanych  osób  n.  Wreszcie  z  tablic 
dystrybuanty  rozkładu  normalnego  odczytano  wyniki  z  odpowiadające 
kolejnym proporcjom skumulowanym – kolumna (6). Na koniec dokonano 
przeliczenia  wyników  z  na  skalę  standardową  –  kolumna  (7)  zawiera 
obliczenia dla skali stenowej.

Rycina 3. Przykładowy rozkład wyników po procedurze normalizacji
i zamiany na jednostki standaryzowane

W  sposób  zaprezentowany  powyżej  dokonano  normalizacji  wyników 
surowych  zastosowanych  testów  psychologicznych  oraz  obliczono  normy 
stenowe dla wszystkich skal.
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2.5. Dobór terenu i osób do badań
Nie  we  wszystkich  zakładach  karnych  istnieje  wystarczająca  baza 

techniczno – sportowa, umożliwiająca uprawianie różnych dyscyplin (boiska 
do  gier  zespołowych  lub  przystosowane  do  tego  celu  place  spacerowe, 
świetlice,  sale  sportowe,  siłownie).  Zgodnie  z  uzyskanymi  przez  autora 
informacjami  w  blisko  pięćdziesięciu  zakładach  istnieje  możliwość 
uprawiania  różnorodnych  dyscyplin  sportowych  z  uwagi  na  odpowiednią 
bazę  techniczną28.  Odbywają  się  tam  również  organizowane  przez 
administrację turnieje i zawody sportowe.

Jednostki  penitencjarne,  w  których  przeprowadzono  badania,  zostały 
wytypowane w drodze losowania grupowego,  które znajduje  zastosowanie
w przypadku licznej populacji, gdy badaczowi zależy na wyselekcjonowaniu 
spośród całości populacji wybranej grupy reprezentatywnej (Łobocki, 1999).

Tabela 2.
Zakłady Karne wylosowane do badań.

Jednostka penitencjarna Województwo Przeznaczenie 
zakładu karnego*)

ZK Brzeg Dolnośląskie R-1, R-2
ZK Czarne Pomorskie P-1, P-2
ZK Dębica Podkarpackie P-1, P-2, M-1, M-2
ZK Garbalin Łódzkie R-1, R-2
ZK Gorzów Wlkp. Lubuskie P-2, M-2
ZK Goleniów Zachodnio – pomorskie R-1, R-2
ZK Łowicz Łódzkie R-1, R-2
ZK Łupków Podkarpackie R-2
ZK Nowogard Zachodnio – pomorskie P-1, P-2, M-1, M-2
ZK Potulice Kujawsko – pomorskie P-1, M-1
ZK Rawicz Wielkopolskie P-1, M-1
ZK Sieradz Łódzkie P-1, P-2, M-1, M-2
ZK Strzelin Dolnośląskie P-1, P-2, M-1, M-2
ZK Sztum Pomorskie R-1, R-2
ZK Wołów Dolnośląskie P-1, P-2, R-1, R-2
ZK Warszawa – Białołęka Mazowieckie P-1, M-1
ZK Wrocław (nr 2) Dolnośląskie R-2
ZK Zaręba Dolnośląskie P-2, M-2
ZK Wronki Wielkopolskie R-1, R-2
ZK Żytkowice Mazowieckie R-2

*) Oznaczenia: M – zakład dla młodocianych,  P – zakład dla dorosłych odbywających  karę po raz 
pierwszy,  R – zakład dla dorosłych recydywistów;  1 – zakład karny typu zamkniętego,  2 – zakład 
karny typu półotwartego

28 ze względu na przeludnienie jednostek penitencjarnych utrudniony jest dostęp większej 
grupy osadzonych  do  kultury  fizycznej,  a  co  najważniejsze  pomieszczenia  przeznaczone 
wcześniej  do  zajęć  kulturalno  –  oświatowych  zostały  przeznaczone  na  cele  mieszkalne.
W przypadku prezentowanych badań autor miał na myśli fakt, że w zakładzie istnieje baza 
do  uprawiania  zróżnicowanych  dyscyplin  sportowych,  mimo  ograniczonego  dostępu 
większej grupy osadzonych.
110



Losowanie  próby  z  populacji  osób  pozbawionych  wolności  miało 
kilkuetapowy przebieg (rycina 4). Najpierw z populacji generalnej złożonej
z zakładów karnych, w których organizuje się w pełni zróżnicowane zajęcia 
ruchowe dla skazanych, za pomocą prostego wyboru (przy użyciu programu 
komputerowego  generującego  losowo  liczby)  wylosowano  20  jednostek
i  podzielono  populację  więźniów  w  tych  zakładach  na  warstwy 
odpowiadające  podzmiennym  niezależnym  głównym.  Następnie
w wyłonionych jednostkach penitencjarnych z każdej warstwy wylosowano 
grupę około 10 osadzonych, co dawało liczebność w granicach 50 osób dla 
jednego zakładu. Umożliwiło to spełnienie kanonu jedynej różnicy i wyraźne 
wyodrębnienie  czynnika  różnicującego  badane  osoby  (Siwiński,  1997). 
Oznacza  to,  że  cała  wylosowana  grupa  skazanych  przebywała
w jednakowych warunkach, a jedyna różnica dotyczyła działającej zmiennej 
niezależnej w postaci rodzaju aktywności fizycznej. 

Rycina 4. Etapy losowania osób do badań

Właściwe  badania  eksperymentalne,  w  których  określono  wzajemne 
relacje  zmiennych  niezależnych  i  zależnych,  przeprowadzono  w  okresie
od kwietnia 2002 do grudnia 2005 roku. Część badań wykonał sam autor, 
jednak dotarcie do większości skazanych możliwe było dzięki życzliwości
i  pomocy  wychowawców  z  wylosowanych  jednostek  penitencjarnych.
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To oni,  po  wcześniejszym zapoznaniu  z  procedurą  badania  i  uzgodnieniu 
sposobu  losowania,  dobrali  w  swoich  zakładach  skazanych  do  badań,
a  następnie  wypełnione  kwestionariusze  przekazali  autorowi  osobiście  lub 
przesłali pocztą. 

Ostatecznie  w badaniach  wzięło  udział  939 skazanych  w wieku od 17
do 59 lat. Średnia wieku całej badanej populacji wynosiła 26,7 lat (w tym 
średnia  wieku  młodocianych  19,0  i  dorosłych  31,1),  przy  odchyleniu 
standardowym  8,6  (młodociani  1,5  i  dorośli  7,8).  Najliczniejszą  grupę 
stanowili  młodociani  28%,  następną  grupę  pod  względem  wielkości 
stanowiły osoby w wieku do 24 lat – 24%. Najmniej liczna (zaledwie 4%)
to  grupa  osób  w  wieku  przekraczającym  45  lat.  Prawdopodobnie  jest
to  odzwierciedlenie  faktu  pojawiania  się  swoistej  niechęci  skazanych
do  wzmożonego  wysiłku  wraz  z  wiekiem,  a  co  za  tym  idzie  i  brakiem 
aktywnego udziału w zajęciach rekreacyjnych i sportowych.
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Tabela 3.
Struktura badanej populacji w zależności od rodzaju i typu zakładu karnego
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Badaną  populację  skazanych  podzielono,  uwzględniając  typologię 
zakładów karnych. W badaniach wzięło udział 36% młodocianych (M) i 64% 
skazanych  dorosłych.  Dorośli  odbywających  karę  pozbawienia  wolności
po raz pierwszy (P) stanowią 28%, a dorośli recydywiści penitencjarni (R) 
pozostałe  36%.  Szczegółowy  odsetek  badanych  pod  względem  rodzajów
i  typów  zakładów  karnych  –  zamknięty  (1)  i  półotwarty  (2)  prezentuje 
Rycina 5, natomiast dane liczbowe zamieszczone są w tabeli 3.

M-1
18%

M-2
18%

P-1
14%

P-2
14%

R-1
17%

R-2
19%

M-1 M-2 P-1 P-2 R-1 R-2

Rycina 5. Procentowe udziały badanych grup według rodzaju i typu zakładu karnego

Najliczniejszą grupę stanowili  skazani  podejmujący aktywność fizyczną 
zespołową  24%.  Najpopularniejszą  grą  zespołową  jest  piłka  nożna  49%, 
siatkówka  48%,  a  najmniej  popularną  koszykówka  7,5%. Należy  dodać,
że w żadnym z zakładów objętych  badaniami  skazani  nie  uprawiają  piłki 
ręcznej.  Skazani  podejmujący  wyłącznie  aktywność  siłową stanowili  22% 
badanej populacji. Te rodzaje aktywności ruchowej (gry zespołowe i sporty 
siłowe)  najchętniej  podejmowane  są  przez  osoby  odbywające  karę 
pozbawienia  wolności.  Uczestnictwo  skazanych  w  grach  zespołowych 
wynika  prawdopodobnie  z  popularności  tych  dyscyplin  w społeczeństwie,
a także atrakcyjności samych zawodów organizowanych na terenie zakładu. 
Natomiast  sporty  siłowe  traktowane  są  przez  skazanych  jako  element 
przydatny w codziennym życiu (Dobrzeniecki, 1998a). Najmniejszą grupę – 
16%  stanowili  osadzeni  podejmujący  aktywność  fizyczną  o  charakterze 
indywidualnym (w tym 53% uprawiało tenis stołowy, 22% gimnastykę i 16% 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, 15% lekkoatletykę i inne).

Osoby  nieuczestniczące  w  zajęciach  ruchowych  i  niepodejmujące 
aktywności fizycznej stanowią 18% badanych. Z uwagi na celowość doboru 
osób  do  badań  nie  jest  to  procent  odzwierciedlający  istniejącą  obecnie 
rzeczywistość  penitencjarną,  gdzie  większość  skazanych  ma  ograniczony 
kontakt  z  kulturą  fizyczną.  Jak  podaje  A.  Rejzner  (1995),  nawet  70% 
więźniów nie bierze udziału w żadnej systematycznej działalności kulturalno 
– oświatowej i sportowej, nawet jako bierni odbiorcy.  „Najpoważniejszym 
problemem,  (…)  jest  sukcesywne  zmniejszanie  się  bazy  lokalowej
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do prowadzenia pracy kulturalno – oświatowej. W związku z przeludnieniem 
jednostek penitencjarnych poszukuje się możliwości zwiększenia liczby miejsc 
zakwaterowania. W efekcie wiele pomieszczeń dotychczas wykorzystywanych  
do  prowadzenia  zajęć  kulturalno  –  oświatowych  przekształcono  w  cele  
mieszkalne” (Podstawowe problemy więziennictwa, s. 192). 

18%

16%

22%

20%

24%

brak aktywności fizycznej
aktywność fizyczna zespołowa
aktywność fizyczna indywidualna (bez siłowej)
aktywność fizyczna siłowa
zróżnicowana aktywnoś fizycznać

Rycina 6. Procentowe udziały badanych grup według rodzaju aktywności fizycznej

2.6. Metody analizy statystycznej
Wyboru testów do analizy statystycznej dokonano w oparciu o cytowaną 

poniżej literaturę przedmiotu.

 Weryfikację hipotezy statystycznej dotyczącej zmiennych wyrażonych 
w skali interwałowej i przyjmujących postać inną niż dychotomiczna 
(rodzaj aktywności: zespołowa, indywidualna, siłowa), oparto o analizę 
wariancji  F  (Puchalski,  1977).  Analiza  wariancji  F  mówi
o  występowaniu  przynajmniej  jednej  grupy  badanej,  której  średni 
wynik odbiega od pozostałych, jednak nie wskazuje tej grupy. 

 W  celu  dokładnej  analizy  i  zlokalizowania  różnic  między 
poszczególnymi  grupami  (np.  czy  występują  różnice  w  poziomie 
agresji  między  osadzonymi  uprawiającymi  gry  zespołowe
a  ćwiczącymi  indywidualnie)  zastosowany  został  test  rozstępu 
wielokrotnego Duncana, który porównuje ze sobą i analizuje wszystkie 
grupy wg wzoru:

115



gdzie  xm – najwyższa średnia spośród analizowanych grup,  x[1] – średnie 
poszczególnych grup, s – odchylenie standardowe otrzymane ze wspólnego 
oszacowania  wariancji,  N[1] –  liczebność  poszczególnych  grup,  Nm. – 
liczebność  badanej  populacji.  Wartość  tk=m  porównuje  się  z  wartością 
krytyczną  tk (α;v=N–m.;k)  Jeżeli  tk=m.>tk  (α;v=N–m.;k)  odrzuca  się 
hipotezę  o  równości  średnich,  potwierdzając  hipotezę  o niejednorodności 
porównywanych  grup  i  analizuje  się  wszystkie  pary  średnich  (Góralski, 
1987).

 Weryfikacja  hipotez  statystycznych  dotyczących  zmiennych 
wyrażonych  w  skali  interwałowej  (poziom  agresji)  i  charakterze 
dychotomicznym  (np.  porównanie  grupy  recydywistów
z  odbywającymi  karę  po  raz  pierwszy),  oparta  jest  o  test  istotności 
różnic  t,  który  znajduje  zastosowanie  w  przypadku  sprawdzania 
hipotezy  o  braku  różnic  między  średnimiX1 iX2 obliczonymi  dla 
dwóch  grup  o  liczebności  n1  i  n2  przy  znanym  odchyleniu 
standardowym s1 i s2. Statystyka t  obliczana  jest  według wzoru: 

gdzie  X1 iX2 –  średnie  arytmetyczne  porównywanych  grup;  n1  i  n2  – 
liczebność  badanych  grup;  s1 i s2 –  odchylenia  standardowe  (Brzeziński, 
1996).

 W celu sprawdzenia związku łączącego zmienną zależną ze zmienną 
niezależną  uboczną  skorelowano  wyniki  lęku  stanu  i  cechy
z  poszczególnymi  skalami  syndromu  agresji,  stosując  współczynnik 
korelacji liniowej r – Bravais – Pearsona według wzoru:

gdzie x, y wartości zmiennych (Grzesiak, 1996).

Jako krytyczny poziom istotności, powyżej którego odrzucano hipotezę 
zerową przyjęta została wartość α=0.05. 
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ROZDZIAŁ 3
Wyniki badań i weryfikacja hipotez

3.1. Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji
Rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej w sposób widoczny różnicuje 

badaną populację osób pozbawionych wolności  pod względem wybranych 
wskaźników  nasilenia  syndromu  agresji.  Poniższy  wykres  prezentuje 
zróżnicowanie  średnich  profilów  syndromu  agresji  uzyskanych  przez 
poszczególne grupy kryterialne i grupę kontrolną. Na osi rzędnych znajduje 
się skala  wartości  stenowych,  a na osi  odciętych  symbole poszczególnych 
skal inwentarza syndromu agresji.

4
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brak aktywności fizycznej
aktywność fizyczna zespołowa
aktywność fizyczna indywidualna (bez siłowej)
aktywność fizyczna siłowa
zróżnicowana aktywność fizyczna

Rycina 7. Profile średnich poziomów nasilenia syndromu agresji badanych grup
w zależności od rodzaju aktywności fizycznej
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Charakteryzując  profile  nasilenia  syndromu  agresji,  ocenie  podlega 
wskaźnik ogólny agresywności (WO), kontrola zachowań agresywnych (K) 
oraz skłonność do odwetu (O). Następnie określany jest dominujący kierunek 
agresji (na własną osobę – S, ukryte formy agresji – U, agresja skierowana
na zewnątrz – Z). Ponadto analizowane są najwyższe i najniższe wskaźniki
w  poszczególnych  skalach  inwentarza  (I  –  VIII).  Poniżej  dokonano 
charakterystyki  średnich  profilów nasilenia  syndromu  agresji  w badanych 
grupach.

Skazani  nieaktywni  fizycznie charakteryzują  się  najwyższym  spośród 
wszystkich  badanych  wskaźnikiem  globalnym  syndromu  agresji  (WO). 
Wyjątek  stanowią  tylko  skazani  podejmujący  aktywność  siłową.
W porównaniu ze skazanymi podejmującymi aktywność fizyczną zespołową 
lub  indywidualną  (z  wyjątkiem  siłowej)  przejawiają  najniższy  poziom 
kontroli  swoich  zachowań  agresywnych  (K),  to  znaczy,  że  są  bardziej 
impulsywni i łatwiej wybuchają gniewem, brak im umiejętności hamowania 
wrogiej aktywności. Wykazują też największe spośród wszystkich badanych 
skłonności  do  działań  odwetowych  (O).  Na  urojoną  bądź  rzeczywistą 
krzywdę  reagują  mściwością,  chęcią  rewanżu,  tłumacząc  własny  odwet 
słuszną  reakcją  na  prowokację  i  agresywne  zachowania  innych. 
Dominującym kierunkiem ich  agresji  jest  agresja  skierowana na  zewnątrz 
(Z),  przejawiająca  się  przede  wszystkim  przemieszczeniem  agresji
na przedmioty martwe (V) oraz kierowaniem jej na innych ludzi w postaci 
werbalnej (VII). Skazani bierni fizycznie przejawiają skłonności do zamiany 
celu agresywnego ataku z osób będących bezpośrednim źródłem frustracji
na przedmioty.  Jest to zastępczy sposób wyładowania negatywnych emocji 
poprzez  skierowanie  agresji  na bezpieczniejsze  dla  siebie  tory w sytuacji,
gdy  bezpośredni  atak  mógłby  grozić  im  negatywnymi  konsekwencjami 
(ukaranie,  odwet).  W stosunku do  ludzi  przejawiają  napastliwość  słowną,
w  kontaktach  bywają  wulgarni,  mają  skłonność  do  konfliktów,  kłótni
i  zrzędzenia.  Zdarza się,  o czym świadczy podwyższony wskaźnik agresji 
fizycznej  (VIII),  że podejmują działania  o charakterze przemocy fizycznej 
wobec innych osób, są uczestnikami bójek, a w sytuacji konfliktu z osobami 
w ich ocenie słabszymi mogą zareagować brutalnym atakiem. Oprócz agresji 
kierowanej na zewnątrz skazani niepodejmujący żadnej aktywności fizycznej 
w  trakcie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności,  w  porównaniu
ze  skazanymi  aktywnymi  fizycznie,  przejawiają  większą  skłonność
do  samoagresji  fizycznej  (II).  Oznacza  to,  że  częściej  dokonują 
samouszkodzeń  ciała,  w  przeszłości  podejmowali  nieudane  próby 
samobójcze.  Brak  im  umiejętności  konstruktywnego  odreagowania 
przykrych stanów emocjonalnych i w sposób patologiczny redukują napięcie 
wewnętrzne  poprzez  zadawanie  sobie  fizycznego  bólu  i  wyrządzanie 
krzywdy.  Najniższym  wskaźnikiem  agresji  w  tej  grupie  badanych  jest 
wrogość  wobec  otoczenia  (III).  W  porównaniu  z  pozostałymi  skalami 
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inwentarza  skazani  ci  stosunkowo rzadziej  prezentują  negatywne  postawy 
wobec  innych  ludzi,  nie  rzutują  na  nich  wrogich  pragnień,  nie  czują  się 
wykorzystywani i niedoceniani przez innych.

Skazani  podejmujący  aktywność  fizyczną zespołową charakteryzują  się 
niższym  poziomem  ogólnego  nasilenia  syndromu  agresji  (WO)
w porównaniu ze skazanymi  biernymi i podejmującymi  aktywność siłową. 
Przejawiają spośród wszystkich badanych grup najwyższą kontrolę swoich 
zachowań  agresywnych  (K).  Umiejętnie  panują  nad  swoimi  agresywnymi 
impulsami,  mają  lepiej  wykształcone  mechanizmy  hamowania  wrogiej 
aktywności, a także preferują w swoich zachowaniach te rodzaje zachowań, 
które  w  konsekwencji  są  mniej  szkodliwe  dla  otoczenia.  W  przypadku 
występowania  agresywnych  impulsów  znacznie  częściej  agresję  kierują
na  własną  osobę  lub  uciekają  się  do  łagodniejszych  form.  Dominującym 
kierunkiem agresji wśród osób z tej grupy jest samoagresja (S), przejawiająca 
się skłonnościami do autodestrukcji fizycznej (II) w postaci samouszkodzeń 
ciała  lub  podejmowania  prób  samobójczych.  Nasilenie  tego  wskaźnika 
zbliżone  jest  do poziomu skazanych  niepodejmujących  żadnej  aktywności 
fizycznej w więzieniu. W przypadku zachowań agresywnych skierowanych 
na  innych  ludzi  skazani  podejmujący  zespołową  aktywność  fizyczną 
przejawiają ją przede wszystkim w postaci agresji słownej (VII) polegającej 
na  wyzwiskach,  wulgarnym  sposobie  zachowania,  zrzędzeniu,  kłótliwości
i napastliwości słownej. Podobnie jak w przypadku skazanych nieaktywnych 
fizycznie, tak i w tej grupie najłagodniejszą formą przejawianej agresji jest 
wrogość  wobec  otoczenia  (III).  Skazani  ci  znacznie  rzadziej  prezentują 
negatywne postawy wobec innych, nie rzutują na otoczenie swoich ukrytych 
wrogich pragnień, a w kontaktach z ludźmi nie są podejrzliwi.

W grupie  skazanych  podejmujących  indywidualną aktywność  fizyczną 
globalny poziom nasilenia syndromu agresji (WO) jest niższy niż w grupie 
skazanych  biernych  i  podejmujących  aktywność  siłową.  Skazani
ci  w  porównaniu  z  tymi  grupami  bardziej  kontrolują  swoje  zachowania 
agresywne (K), jednak w porównaniu z badanymi podejmującymi aktywność 
zespołową, ta kontrola jest  nieco niższa.  Dominującym kierunkiem agresji
w tej  grupie (najwyższym spośród wszystkich badanych grup) jest  agresja 
skierowana na własną osobę (S), przyjmująca postać zarówno samoagresji 
emocjonalnej  (I),  jak  i  fizycznej  (II).  Skazani  ci  przejawiają  nieco 
podwyższoną skłonność do przedstawiania siebie w niekorzystnym świetle, 
negatywnie myślą o sobie, mają niższe poczucie własnej wartości i tendencje 
do wyolbrzymiania  swoich niedociągnięć.  Ponadto  mają  zbliżoną  do osób 
biernych  skłonność  do  autodestrukcji  w  postaci  samouszkodzeń  i  prób 
samobójczych.  Najczęstszą  formą  agresji  przejawianej  przez  skazanych 
uprawiających  w  trakcie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności  tenis 
stołowy, gimnastykę, wybrane konkurencje lekkoatletyczne, badminton, jest 
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agresja słowna (VII). Skazanych tych cechuje natomiast  najniższy spośród 
wszystkich  badanych  wskaźnik  agresji  fizycznej  (VIII),  co  oznacza,
że najrzadziej uciekają się oni w kontaktach z innymi do przemocy fizycznej 
i bezpośredniego ataku. W trakcie agresywnej  konfrontacji nie przejawiają 
tendencji do naruszania nietykalności cielesnej.

Grupę  skazanych  podejmujących  wyłącznie  aktywność  siłową 
charakteryzują  najwyższe  wskaźniki  syndromu  agresji  spośród  wszystkich 
badanych grup. Ich ogólny poziom agresywności jest nawet znacznie wyższy 
niż skazanych niepodejmujących żadnej aktywności fizycznej.  W stosunku 
do  pozostałych  badanych  przejawiają  jednak  najniższy  poziom  agresji 
skierowanej na własną osobę (S) w formie emocjonalnej (I) i fizycznej (II) 
oraz  zbliżony  poziom  agresji  pośredniej  (VI).  Dominującym  kierunkiem 
agresji w grupie siłowej jest agresja ukryta (U), na którą składają się wysokie 
wyniki  w  skali  wrogości  wobec  otoczenia  (III)  i  nieuświadomionych 
skłonności agresywnych (IV). Skazani ci prezentują wrogie postawy wobec 
otoczenia,  w  kontaktach  z  innymi  są  nieufni  i  podejrzliwi,  często  mają 
poczucie, że inni ich wykorzystują i nie doceniają. Z tego powodu zdarza się, 
że demonstrują bez wyraźnych powodów swoją agresywną postawę. Ponadto 
badani  z  tej  grupy przejawiają  silne  tendencje  do zachowań agresywnych 
skierowanych na zewnątrz (Z) w postaci  agresji przemieszczonej  (V) oraz 
fizycznej  (VIII).  Przemieszczenie  agresji  na  przedmioty  w  warunkach 
więzienia przejawia się w niszczeniu mienia kwaterunkowego. Przejawiają 
oni  także  tendencje  do  podejmowania  działań  o  charakterze  przemocy 
fizycznej. Znamienne jest to, że w grupie tej dominują te dwie formy agresji 
–  przemieszczona  i  fizyczna,  co  oznacza,  że  w  zależności  od  sytuacji, 
uruchamiają  oni  dwa  różne  mechanizmy.  Pierwszy  to  uciekanie  się
do  przemieszczonych  form  agresji  (w  przypadku,  gdy  fizyczny  atak 
zakończyłby się porażką lub poważnymi konsekwencjami) i kierowanie jej 
zastępczo  na  przedmioty  martwe.  Drugi  natomiast  przejawia  się  agresją 
fizyczną,  ale  występującą  w  warunkach  bezkarności  lub  mniejszego 
zagrożenia.  Ponieważ  jednocześnie  występuje  u  nich  wysoki  poziom 
nieuświadomionych skłonności agresywnych, może być tak, że uruchamiają 
oni zachowania destrukcyjne nawykowo, na zasadzie automatycznej reakcji 
na napięcie wewnętrzne związane z sytuacją trudną (bodziec uruchamiający 
agresywną reakcję jest  tylko pretekstem do odreagowania skumulowanego 
afektu).

W grupie badanych podejmujących  różne rodzaje  aktywności fizycznej 
wskaźnik  ogólny  nasilenia  syndromu  agresji  zbliżony  jest  do  poziomu 
skazanych  uprawiających  gry  zespołowe  oraz  aktywność  fizyczną 
indywidualną. Kontrola zachowań agresywnych (K) jest w tej grupie wyższa 
w porównaniu z grupami skazanych biernych i aktywnych siłowo, ale nieco 
mniejsza niż skazanych podejmujących aktywność zespołową. Dominującym 
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kierunkiem  agresji  wśród  skazanych  z  tej  grupy  jest  agresja  skierowana
na  własną  osobę  (S),  która  występuje  w  postaci  fizycznej  (II).  Mimo
że wskaźnik ten jest najwyższy w tej grupie badanych, to jego poziom jest 
zbliżony do pozostałych grup. Ponadto w grupie skazanych podejmujących 
zróżnicowaną aktywność fizyczną występuje nieco podwyższony wskaźnik 
agresji  ukrytej  (U)  wynikającej  z  nieuświadomionych  skłonności 
agresywnych  (IV).  Skalą  o  najniższej  wartości  w  grupie  skazanych 
podejmujących  różne  rodzaje  aktywności  jest  wskaźnik  agresji  fizycznej 
(VIII).  Podobnie  jak  skazani  uprawiający  dyscypliny  indywidualne 
przejawiają  mniej  skłonności  do  naruszania  nietykalności  cielesnej
w  agresywnej  konfrontacji  i  unikają  zachowań  o  charakterze  przemocy 
fizycznej.

Wskaźniki  nasilenia  syndromu  agresji  osób  pozbawionych  wolności
są  zróżnicowane  w  zależności  od  rodzaju  podejmowanej  przez  nich
w  warunkach  izolacji  więziennej  aktywności  fizycznej.  Spośród  14 
analizowanych zmiennych szczegółowych 8 istotnie statystycznie różnicuje 
badaną  populację.  Występują  jednak  skale,  w  których  rozbieżność  jest 
minimalna.  I  tak  zbliżone  wartości  wskaźników  we  wszystkich  grupach 
skazanych dotyczą: skłonności do odwetu (O), globalnej samoagresji (S) oraz 
samoagresji emocjonalnej (I) i fizycznej (II), agresji pośredniej (VI) i słownej 
(VII).  Różnice  w  pozostałych  skalach  są  bardzo  istotnie  statystycznie  – 
poniżej 0.001. Zatem hipoteza o związku aktywności fizycznej z poziomem 
agresywności więźniów znajduje częściowe uzasadnienie, o czym świadczą 
wyniki zaprezentowane w Tabeli  5. Zastosowana jednoczynnikowa analiza 
wariancji  wykazuje  różnice  otrzymanych  wyników,  jednak  nie  wskazuje, 
które  z  poszczególnych  grup  różnią  się  istotnie  od  siebie.  W  celu 
identyfikacji  istotnych  różnic  pomiędzy  wszystkimi  badanymi  grupami 
zastosowano test rozstępu wielokrotnego Duncana. Poniżej zaprezentowano 
szczegółową  analizę  średnich  wyników  wszystkich  skal  inwentarza 
syndromu  agresji,  wskazując  na  istotność  różnic  między  poszczególnymi 
grupami badanych. 
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Tabela 4. 
Zróżnicowanie wyników Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji

w zależności od rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej
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Tabela 5.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie KONTROLI AGRESJI w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,2 5,8 5,6 5,1 5,6

Brak aktywności fizycznej {1} 0,001 0,041 0,952 0,022
Aktywność zespołowa {2} 0,001 0,199 0,001 0,312
Aktywność indywidualna {3} 0,041 0,199 0,046 0,723
Aktywność siłowa {4} 0,952 0,001 0,046 0,023
Zróżnicowana aktywność {5} 0,022 0,312 0,723 0,023

Najniższy  wynik  (5,1  stena)  w  skali  kontroli  zachowań  agresywnych 
uzyskali  skazani podejmujący wyłącznie aktywność fizyczną o charakterze 
siłowym.  Wynik  ten  jest  zbliżony  do  skazanych  nieaktywnych  fizycznie 
(5,2). Najwyższy poziom samokontroli  prezentują skazani uprawiający gry 
zespołowe (5,8 stena). Różnią się oni od skazanych biernych oraz aktywnych 
siłowo  na  poziomie  p<0,001.  Skazani  niepodejmujący  żadnej  aktywności 
fizycznej  oraz  uprawiający  wyłącznie  ćwiczenia  siłowe różnią  się  istotnie
od skazanych podejmujących inną aktywność o charakterze indywidualnym 
na  poziomie  p<0,04,  a  od  skazanych  podejmujących  oprócz  aktywności 
siłowej inne rodzaje aktywności na poziomie p<0,02. Rozbieżności wyników 
mogą  sugerować  korzystny  wpływ  wszystkich  rodzajów  aktywności 
fizycznej  na  kontrolę  agresji  z  wyjątkiem  aktywności  o  charakterze 
wyłącznie  siłowym.  Szczególnie  korzystny  wpływ  wydaje  się  mieć 
aktywność  zespołowa.  Przyczyn  należy  doszukiwać  się  w  specyfice  tego 
rodzaju aktywności  fizycznej,  która wymusza  na grających stosowania się
do  reguł  zakazujących  agresywnych  zachowań  w  stosunku  do  innych 
zawodników (Naglak,  1994,  Tyszka,  1991).  Wytwarzający się  mechanizm 
podwójnej  kontroli  agresji  umożliwiający  prawidłowe  funkcjonowanie 
podczas gry (przepisy dyscypliny oraz własna drużyna) może przenosić się 
na inne obszary życia  osadzonych,  przez co zwiększa się ich umiejętność 
kontrolowania impulsywnych i gwałtownych zachowań w innych sytuacjach 
(Feiner, Kulesza, 1998, Poklek, 2001 b). Mechanizm ten prawdopodobnie nie 
występuje  w  przypadku  skazanych  koncentrujących  się  podczas  treningu 
tylko na jednej zdolności motorycznej – sile oraz wyglądzie zewnętrznym,
z  pominięciem  zasad  fair  play  obowiązujących  w  innych  dyscyplinach. 
Potwierdzają  to  wyniki  badanych  uprawiających  oprócz ćwiczeń siłowych 
inne  rodzaje  aktywności  fizycznej,  ich  poziom  samokontroli  jest 
zdecydowanie wyższy niż w grupie aktywnych siłowo.

Tabela 6.
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Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich
w zakresie SKŁONNOŚCI DO ODWETU w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

 
Grupy {1} {2} {3} {4} {5}

Średnie 5,7 5,4 5,5 5,6 5,4
Brak aktywności fizycznej {1} 0,308 0,342 0,734 0,312
Aktywność zespołowa {2} 0,308 0,889 0,459 0,966
Aktywność indywidualna {3} 0,342 0,889 0,499 0,914
Aktywność siłowa {4} 0,734 0,459 0,499 0,464
Zróżnicowana aktywność {5} 0,312 0,966 0,914 0,464

Najniższy poziom skłonności do działań odwetowych prezentują osadzeni 
podejmujący zróżnicowaną oraz zespołową aktywność fizyczną (5,4 stena). 
Najwyższe wyniki uzyskują skazani bierni (5,7 stena). Otrzymane wyniki nie 
różnią się istotnie pod względem statystycznym, co może świadczyć o braku 
wpływu aktywności fizycznej na tę formę agresywności osób pozbawionych 
wolności,  podobnie  jak  w  przypadku  globalnej  samoagresji.  Najniższy 
poziom globalnej  samoagresji  charakteryzuje  skazanych aktywnych siłowo 
(5,2 stena), a najwyższy podejmujących inną aktywność indywidualną (5,7 
stena). 

Tabela 7.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie SAMOAGRESJI GLOBALNEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej 

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,6 5,5 5,7 5,2 5,5

Brak aktywności fizycznej {1} 0,623 0,725 0,106 0,612
Aktywność zespołowa {2} 0,623 0,430 0,228 0,958
Aktywność indywidualna {3} 0,725 0,430 0,057 0,422
Aktywność siłowa {4} 0,106 0,228 0,057 0,218
Zróżnicowana aktywność {5} 0,612 0,958 0,422 0,218

Tabela 8.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie  AGRESJI UKRYTEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,3 5,2 5,2 6,4 5,4

Brak aktywności fizycznej {1} 0,698 0,724 0,000 0,445
Aktywność zespołowa {2} 0,698 0,949 0,000 0,288
Aktywność indywidualna {3} 0,724 0,949 0,000 0,295
Aktywność siłowa {4} 0,000 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,445 0,288 0,295 0,000

W  zakresie  agresji  ukrytej  najwyższy  poziom  prezentują  skazani 
uprawiający  sporty  siłowe  (6,4  stena).  Ich  średni  wynik  różni  się  od 
pozostałych  grup o 1  sten  i  więcej,  co  jest  istotne  na  poziomie  p<0,000. 
Wydaje  się,  że  ze  względów  resocjalizacyjnych  podejmowanie  przez 
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więźniów  wyłącznie  aktywności  siłowej  jest  niekorzystne.  Uzupełnienie 
treningu  siłowego  innymi  rodzajami  aktywności  fizycznej,  a  szczególnie 
grami  zespołowymi,  może  pozytywnie  wpływać  na  ten  kierunek  agresji. 
Świadczą o tym wyniki uzyskane przez skazanych podejmujących zarówno 
aktywność  siłową,  jak  i  inne  rodzaje  aktywności  (5,4  stena).  Najniższy 
poziom (5,2 stena) tego kierunku agresji przejawiają skazani uprawiający gry 
zespołowe  oraz  inne  dyscypliny  indywidualne  (bez  siłowych),  jednak  ich 
wyniki  nie  różnią  się  istotnie  od  skazanych  nieaktywnych  fizycznie  (5,3 
stena).

Tabela 9.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie AGRESJI ZEWNĘTRZNEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,7 5,3 5,3 6,1 5,2

Brak aktywności fizycznej {1} 0,119 0,070 0,029 0,040
Aktywność zespołowa {2} 0,119 0,724 0,000 0,532
Aktywność indywidualna {3} 0,070 0,724 0,000 0,752
Aktywność siłowa {4} 0,029 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,040 0,532 0,752 0,000

 
Skazani  podejmujący  wyłącznie  aktywność  fizyczną  o  charakterze 

siłowym przejawiają najwyższy poziom agresji skierowanej na zewnątrz (6,1 
stena),  czym różnią  się  istotnie  od pozostałych  grup badanych  aktywnych 
fizycznie na poziomie p<0.000 oraz od nieaktywnych na poziomie p<0,029. 
Podejmowanie  przez  skazanych  oprócz  ćwiczeń  siłowych  jeszcze  innych 
rodzajów aktywności fizycznej  współwystępuje z najniższym wskaźnikiem 
agresji  zewnętrznej  (5,2  stena).  Wyniki  tej  grupy  różnią  się  istotnie
od  wyników  skazanych  biernych  na  poziomie  p<0,04.  Uzyskane 
podwyższone  wyniki  mogą  świadczyć  o  niezbyt  korzystnym  wpływie 
sportów  siłowych  podejmowanych  przez  więźniów  bez  innych  form 
aktywności  ruchowej.  Podejmowanie  zróżnicowanej  aktywności  ruchowej 
wydaje  się  wpływać  korzystnie  na  ten  kierunek  agresywności,  o  czym 
świadczą stosunkowo niskie wyniki pozostałych grup aktywnych fizycznie. 
Być może negatywne wpływy podejmowania wyłącznie aktywności siłowej 
mogą  być  minimalizowane  przez  dodatkowe uprawianie  innych  dyscyplin 
sportowych.

Tabela 10.
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Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich
w zakresie OGÓLNEGO NASILENIA SYNDROMU AGRESJI w zależności od rodzaju 

aktywności fizycznej
 

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,6 5,3 5,3 6,0 5,3

Brak aktywności fizycznej {1} 0,166 0,201 0,049 0,152
Aktywność zespołowa {2} 0,166 0,847 0,001 0,915
Aktywność indywidualna {3} 0,201 0,847 0,001 0,780
Aktywność siłowa {4} 0,049 0,001 0,001 0,001
Zróżnicowana aktywność {5} 0,152 0,915 0,780 0,001

Najwyższym poziomem ogólnej agresywności charakteryzują się skazani 
podejmujący  siłową  aktywność  fizyczną  (6  sten).  Ich  wyniki  różnią  się 
istotnie  na  poziomie  0,001  od  pozostałych  aktywnych  fizycznie  oraz
od  skazanych  nieaktywnych  na  poziomie  0,049.  Pozostałe  grupy  osób 
aktywnych  uzyskały  jednakowy wynik  ogólny  nasilenia  syndromu  agresji 
(5,3 stena), który jednak nie różni się istotnie od wyniku uzyskanego przez 
skazanych  biernych  (5,6  stena).  Różniący  się  od  pozostałych  wynik 
więźniów  uprawiających  kulturystykę  wydaje  się  potwierdzać  obserwację 
personelu  więziennego  o  niekorzystnym  wpływie  zajęć  w  siłowni
na agresywność osadzonych (Poklek,  2003). Potwierdzone zostają również 
doniesienia  z  badań  o  negatywnym  wpływie  sportów  siłowych
na funkcjonowanie osadzonych (Łapiński, 2003). Redukcja agresji poprzez 
aktywność  fizyczną  jest  skutkiem  działania  wielu  czynników 
psychospołecznych  towarzyszących  walce  sportowej.  Skazani  ćwiczący
w  siłowni  nie  mają  jednak  możliwości  bezpośredniego  kontaktu
z przeciwnikiem w trakcie sportowej walki, dlatego może pojawić się u nich 
pewien niedosyt i chęć konfrontowania się z innymi. Demonstracja swoich 
osiągnięć (zwiększonej masy mięśniowej oraz siły) może się jednak odbywać 
poza obszarem sportowym, co może skutkować podwyższonym poziomem 
ogólnej agresywności.

Tabela 11.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie SAMOAGRESJI EMOCJONALNEJ w zależności
od rodzaju aktywności fizycznej

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,4 5,4 5,6 5,2 5,5

Brak aktywności fizycznej {1} 0,950 0,499 0,178 0,948
Aktywność zespołowa {2} 0,950 0,481 0,170 0,906
Aktywność indywidualna {3} 0,499 0,481 0,053 0,510
Aktywność siłowa {4} 0,178 0,170 0,053 0,175
Zróżnicowana aktywność {5} 0,948 0,906 0,510 0,175

Najniższy  poziom  w  zakresie  samoagresji  emocjonalnej  przejawiają 
skazani podejmujący aktywność siłową (5,2 stena), a najwyższy podejmujący 
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inną  aktywność  o  charakterze  indywidualnym  (5,6  stena).  Uzyskane 
rozbieżności  nie  są  istotne  pod  względem  statystycznym,  co  świadczy
o  braku  wyraźnego  związku  między  podejmowaną  aktywnością  fizyczną 
skłonnościami agresywnymi przejawianymi wobec własnej osoby.

Tabela 12.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich
w zakresie SAMOAGRESJI FIZYCZNEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

 
Grupy {1} {2} {3} {4} {5}

Średnie 5,8 5,6 5,7 5,6 5,7
Brak aktywności fizycznej {1} 0,475 0,838 0,369 0,705
Aktywność zespołowa {2} 0,475 0,579 0,817 0,695
Aktywność indywidualna {3} 0,838 0,579 0,459 0,840
Aktywność siłowa {4} 0,369 0,817 0,459 0,561
Zróżnicowana aktywność {5} 0,705 0,695 0,840 0,561

Podobnie jak w przypadku samoagresji emocjonalnej, tak i w przypadku 
samoagresji fizycznej brak jest wyraźnego związku między podejmowaniem 
aktywności  fizycznej,  a  agresją  fizyczną  skierowaną  na  własną  osobę. 
Najniższe wyniki uzyskali skazani z grup aktywnych zespołowo i siłowo (5,6 
stena), a najwyższy poziom tej formy agresji przejawiają skazani nieaktywni 
(5,8 stena). Różnice te nie są jednak istotne statystycznie.

Tabela 13.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie WROGOŚCI WOBEC OTOCZENIA w zależności
od rodzaju aktywności fizycznej

 
Grupy {1} {2} {3} {4} {5}

Średnie 5,3 5,0 5,2 6,5 5,4
Brak aktywności fizycznej {1} 0,158 0,485 0,000 0,551
Aktywność zespołowa {2} 0,158 0,424 0,000 0,054
Aktywność indywidualna {3} 0,485 0,424 0,000 0,224
Aktywność siłowa {4} 0,000 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,551 0,054 0,224 0,000

Najwyższym  wskaźnikiem  w  zakresie  wrogości  wobec  otoczenia 
charakteryzują  się  skazani  podejmujący  aktywność  fizyczną  tylko
o  charakterze  siłowym  (6,5  stena).  Ich  wynik  różni  się  bardzo  istotnie 
(p<0,000) od pozostałych grup. Wyjaśnienia tak dużej rozbieżności można 
szukać w specyfice środowiska więziennego, w którym kult siły i „twardego 
człowieka”  idzie  w  parze  z  demonstrowaną  pogardą  dla  innych,  wrogą 
postawą w stosunku do personelu więziennego oraz kierowaniem się zasadą 
przemocy  w  kontaktach  ze  współosadzonymi  (Kolęda,  1995,  Kosewski, 
1977,  Szaszkiewicz,  1997).  Prawdopodobnie  zwiększenie  siły  i  poprawa 
sylwetki,  bez  psychospołecznych  wpływów  innych  dyscyplin  sportowych, 
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wzmaga  nasilenie  się  wrogich  postaw  skazanych.  Natomiast  włączenie
w cykl  treningowy zróżnicowanych  form aktywności  fizycznej,  zwłaszcza 
zespołowej wydaje się ograniczać ten efekt, o czym świadczą istotnie niższe 
wyniki  osadzonych  uprawiających  oprócz  ćwiczeń  siłowych  inne  rodzaje 
aktywności fizycznej (5,4 stena). 

Tabela 14.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie NIEUŚWIADOMIONYCH SKŁONNOŚCI AGRESYWNYCH
w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

 
Grupy {1} {2} {3} {4} {5}

Średnie 5,4 5,4 5,4 6,2 5,5
Brak aktywności fizycznej {1} 0,678 0,842 0,000 0,726
Aktywność zespołowa {2} 0,678 0,806 0,000 0,476
Aktywność indywidualna {3} 0,842 0,806 0,000 0,608
Aktywność siłowa {4} 0,000 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,726 0,476 0,608 0,000

W  przypadku  nieuświadomionych  skłonności  agresywnych  najwyższy 
wynik  uzyskują  skazani  aktywni  siłowo  (6,2  stena),  który  różnią  się
od  pozostałych  grup  na  poziomie  p<0,000.  Opisane  wyżej  wyjaśnienie 
wzrostu  wrogości  pod wpływem ćwiczeń  siłowych  znajduje  zastosowanie 
również  w przypadku  nieuświadomionych  skłonności  do  agresji.  Również
w  przypadku  tej  zmiennej  skazani  podejmujący  jednocześnie  siłową
i  zespołową  aktywność  różnią  się  istotnie  od  skazanych  ćwiczących 
wyłącznie  w siłowni,  a ich wyniki  zbliżone  są  do pozostałych  grup (5,  5 
stena). Może to oznaczać, że aby uniknąć negatywnego wpływu aktywności 
siłowej skazanych, trzeba im proponować dodatkowo inne formy aktywności, 
a  w  szczególności  gry  zespołowe,  które  dzięki  zasadom  fair  play,  uczą 
szacunku dla kolegów z drużyny i przeciwnika, niezależnie od sukcesu czy 
porażki (Wyżnikiewicz – Kopp, 1986).

Tabela 15.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie AGRESJI PRZEMIESZCZONEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej
 

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,7 5,2 5,2 6,3 5,1

Brak aktywności fizycznej {1} 0,008 0,008 0,005 0,007
Aktywność zespołowa {2} 0,008 0,868 0,000 0,801
Aktywność indywidualna {3} 0,008 0,868 0,000 0,917
Aktywność siłowa {4} 0,005 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,007 0,801 0,917 0,000

Skazani  podejmujący  aktywność  fizyczną  zespołową  i  indywidualną
(z  wyjątkiem  aktywności  siłowej)  prezentują  niższy  poziom  agresji 
przemieszczonej  na  przedmioty  (5,2  stena)  Różnią  się  oni  od  skazanych 
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nieaktywnych fizycznie  (p<0,008). Aktywność fizyczna pozwala w sposób 
zastępczy wyładować napięcie emocjonalne i przenieść agresywne instynkty 
w obszary akceptowane społecznie i zgodnie z koncepcją katharsis obniżyć 
prawdopodobieństwo występowania destrukcyjnych zachowań w przyszłości. 
Sport jest traktowany jako dozwolony „obiekt zastępczy” (Gąsowski, 1993) 
lub  sublimacja  agresywnego  popędu  w  formę  akceptowaną  społecznie 
(Rudziński, 1993). Wydaje się jednak, że samo wykonywanie ćwiczeń nie 
daje takiego efektu, a dopiero walka sportowa może skutecznie zmniejszyć 
agresywność,  dzięki  specyficznym  uczuciom  pojawiającym  się  w  trakcie 
współzawodnictwa,  „ujętego  w  karby  fair  play”  (Czernikowa,  1978, 
Pospiszyl, 1998). Świadczy o tym wynik skazanych podejmujących trening 
siłowy,  pozbawiony  w  warunkach  więzienia  elementów  rywalizacji
o  charakterze  sportowym.  Skazani  ci  przejawiają  znacznie  podwyższony 
poziom agresji przemieszczonej (6,3 stena) w stosunku do pozostałych grup 
skazanych  aktywnych  fizycznie  (p<0,000),  wyższy  nawet  niż  poziom 
skazanych  niepodejmujących  żadnej  aktywności  fizycznej  (p<0,005).
Za  korzystnym  wpływem  gier  zespołowych  i  innych  dyscyplin 
indywidualnych  przemawia  najniższy  wynik  skazanych,  którzy  oprócz 
ćwiczeń siłowych podejmują jeszcze inne rodzaje aktywności fizycznej (5,1 
stena). Różnią się oni od skazanych biernych na poziomie istotności p<0,007.

Tabela 16.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie AGRESJI POŚREDNIEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej
 

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,4 5,5 5,5 5,3 5,4

Brak aktywności fizycznej {1} 0,739 0,695 0,781 0,983
Aktywność zespołowa {2} 0,739 0,934 0,570 0,736
Aktywność indywidualna {3} 0,695 0,934 0,533 0,696
Aktywność siłowa {4} 0,781 0,570 0,533 0,781
Zróżnicowana aktywność {5} 0,983 0,736 0,696 0,781

W zakresie agresji pośredniej wyniki badanych grup nie różnią się istotnie 
pod  względem  statystycznym.  Wyższe  wyniki  (5,5  stena)  osób 
podejmujących aktywność fizyczną zespołową i indywidualną (bez siłowej) 
świadczą  o  tendencji  tych  osób  do  unikania  bezpośredniej  konfrontacji 
agresywnej  i  preferowaniu  form  szkodzenia  bez  obecności  atakowanego 
obiektu. Najniższy wynik skazanych aktywnych siłowo (5,3 stena) sugeruje, 
że rzadziej przejawiają oni agresję nie wprost.

Tabela 17.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie AGRESJI SŁOWNEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej
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Grupy {1} {2} {3} {4} {5}

Średnie 5,7 5,8 5,8 5,8 5,6
Brak aktywności fizycznej {1} 0,621 0,704 0,680 0,609
Aktywność zespołowa {2} 0,621 0,871 0,911 0,352
Aktywność indywidualna {3} 0,704 0,871 0,949 0,405
Aktywność siłowa {4} 0,680 0,911 0,949 0,392
Zróżnicowana aktywność {5} 0,609 0,352 0,405 0,392
W  przypadku  agresji  słownej  brak  jest  istotnych  pod  względem 

statystycznym  różnic  między  porównywanymi  grupami.  Skazani  aktywni 
fizycznie  charakteryzują  się wyższym poziomem tego rodzaju agresji  (5,8 
stena)  w  porównaniu  ze  skazanymi  nieaktywnymi  (5,7  stena),  co  można 
tłumaczyć faktem, że w trakcie konfrontacji sportowej często pojawiają się 
negatywne  emocje,  które  wyrażają  się  w  ekspresji  werbalnej.  Ten  rodzaj 
agresywnego  zachowania  jest  łagodniej  traktowany  i  usprawiedliwiany 
sytuacją  rozgrywki.  Obniżenie  napięcia  wewnętrznego  poprzez  ekspresję 
słowną może przenosić się na inne obszary życia codziennego, stąd wyższe 
wyniki tej formy agresji u większości skazanych aktywnych. 

Tabela 18.
Poziom istotności różnic w teście post hoc rozstępu wielokrotnego Duncana dla średnich

w zakresie AGRESJI FIZYCZNEJ w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Grupy {1} {2} {3} {4} {5}
Średnie 5,6 5,1 4,7 6,3 5,1

Brak aktywności fizycznej {1} 0,023 0,000 0,000 0,018
Aktywność zespołowa {2} 0,023 0,050 0,000 0,844
Aktywność indywidualna {3} 0,000 0,050 0,000 0,062
Aktywność siłowa {4} 0,000 0,000 0,000 0,000
Zróżnicowana aktywność {5} 0,018 0,844 0,062 0,000

Najwyższy  poziom  agresji  fizycznej,  czyli  skłonności  do  przemocy
i  bezpośrednich  ataków  na  inne  osoby,  przejawiają  skazani  podejmujący
w warunkach więzienia wyłącznie aktywność siłową (6,3 stena). Ich wynik 
różni się istotnie od wszystkich porównywanych grup (p<0,000). Preferują 
oni bezpośrednią konfrontację z innymi ludźmi, znacznie częściej są skłonni 
do  wszczynania  bójek  i  naruszania  nietykalności  cielesnej.  Może  to  być 
spowodowane faktem, że skazani ćwiczący w siłowni nie mają możliwości 
bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem w trakcie sportowej walki, dlatego 
pojawia  się  u  nich  pewien  niedosyt  i  chęć  konfrontowania  się  z  innymi. 
Demonstracja  swoich  osiągnięć  (zwiększonej  masy  mięśniowej  oraz  siły) 
może  się  jednak  odbywać  poza  obszarem  sportowym.  Najniższy  wynik 
uzyskali  skazani  aktywni  indywidualnie  (4,7  stena).  Różnią  się  oni
od  skazanych  biernych  na  poziomie  p<0,000.  Nieco  wyższy  poziom (5,1 
stena)  prezentują  skazani  uprawiający  różne  dyscypliny  sportu  oraz 
podejmujący aktywność zespołową. Poziom ten jest  jednak istotnie  niższy 
niż  skazanych  niepodejmujących  żadnej  aktywności  fizycznej  (p<0,02). 
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Różnice  (choć  nieistotne)  między  skazanymi  podejmującymi  aktywność 
zespołową  a  indywidualną  wynikają  ze  specyfiki  sportowej  rywalizacji
w  tych  dyscyplinach.  W  przypadku  gier  zespołowych  w  trakcie  walki 
sportowej  występują  zachowania  dominacyjne  intrasportowe,  polegające
na  aktywnym  fizycznym  atakowaniu  przeciwnika,  które  są  regulowane 
przepisami gry (Poznaniak, 1995). Walka sportowa w dyscyplinach, takich 
jak tenis, badminton, lekkoatletyka, gimnastyka, odbywa się pośrednio, bez 
fizycznego kontaktu z przeciwnikiem, a wszelkie zachowania konfrontacyjne 
są niezgodne z przepisami (Kosedniak, 2005). Być może to wyjaśnia różnice 
poziomu  agresji  fizycznej  między  skazanymi  podejmującymi  aktywność 
fizyczną zespołową i indywidualną.
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3.2. Wpływ zmiennych ubocznych na związek rodzaju 
aktywności fizycznej i syndromu agresji

Postulowana  w  każdej  dziedzinie  wychowania  zasada  indywidualizacji 
nabiera  szczególnego  znaczenia  w  resocjalizacji  penitencjarnej.  Przepisy 
kodeksu  karnego  wykonawczego  wyraźnie  nakazują  stosowanie  jej, 
uwzględniając w oddziaływaniach na skazanych miedzy innymi kierowanie 
do  różnych  rodzajów  i  typów.  Ważne  jest  sprawdzenie,  na  ile  środek 
oddziaływań  w  postaci  aktywności  fizycznej  jest  skuteczny  w  zależności
od  wieku  skazanych  (młodociani  –  dorośli),  stopnia  izolacji  (zakład  typu 
zamkniętego – półotwartego), uprzedniego pobytu w więzieniu (odbywający 
karę  po  raz  pierwszy  –  recydywiści  penitencjarni),  dlatego  badania 
uzupełniono  o  analizę  wpływu  zmiennych  niezależnych  interweniujących
na zależności między zmienną niezależną główną a zamiennymi zależnymi. 

Uwzględniając zmienne uboczne badanych podzielono na dychotomiczne 
grupy:  młodociani  –  dorośli;  przebywający  w  zakładzie  zamkniętym  – 
półotwartym;  odbywający  karę  po  raz  pierwszy –  recydywiści.  Następnie 
oszacowano  za  pomocą  testu  istotności  różnic  –  t  rozbieżności  wyników
w  tych  grupach.  W  każdej  grupie  osobno  dokonano  jednoczynnikowej 
analizy wariancji – F. W przypadku, gdy w jednej z porównywanych grup 
występowały  różnice  istotne  statystycznie,  a  w  drugiej  nie,  analizę 
uzupełniono  wynikami  testu  rozstępu  wielokrotnego  Duncana.  Wpływ 
poziomu lęku na poziom agresywności  zbadano,  obliczając  współczynniki 
korelacji  między wskaźnikami lęku stanu i cechy a wskaźnikami nasilenia 
syndromu agresji. W punktach od 3.2.1 do 3.2.3 omówiono i zobrazowano 
wykresami  wyłącznie  wyniki,  które  różnicują  badaną  populację  pod 
względem zmiennych ubocznych (typu zakładu karnego, wieku, uprzednich 
pobytów  w  więzieniu).  W  punkcie  3.2.4.  opisano  korelacje  zachodzące 
między  nasileniem  lęku  a  wskaźnikami  syndromu  agresji  w  zależności
od rodzaju podejmowanej aktywności fizycznej.

3.2.1. Stopień izolacji w zakładzie karnym a związek
rodzaju aktywności fizycznej i syndromu agresji

Osadzeni przebywający w zakładach karnych typu zamkniętego różnią się 
bardzo  istotnie  od  osadzonych  z  zakładów  półotwartych  pod  względem 
nasilenia wszystkich wskaźników syndromu agresji. Charakteryzują się oni 
wyższym  poziomem  nasilenia  agresji,  co  potwierdza  decyzje  komisji 
penitencjarnej  o  zaklasyfikowaniu  ich  do  odbywania  kary  w  zakładzie,
w  którym  panuje  większy  stopień  izolacji  skazanych,  zabezpieczenia 
umożliwiające  ochronę  społeczeństwa  i  bezpieczeństwo  zakładu,  ścisła 
kontrola  zachowania  i  szereg  regulaminowych  ograniczeń  (Stańdo  – 
Kawecka, 2000). W zakładzie karnym typu półotwartego przebywają skazani 
charakteryzujący  się  mniejszym  nasileniem  agresywności,  posiadający 
wyższy poziom samokontroli  i  samodyscypliny,  co uzasadnia przekonanie, 
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że  nie  będą  sprawiali  trudności  w  warunkach  zmniejszonej  izolacji
i obniżonej kontroli ze strony administracji więziennej. Nasuwa się jednak 
pytanie,  czy stopień izolacji  (pełna izolacja w zakładzie  typu zamkniętego
i zmniejszona w typie półotwartym) wpływa na zależności między rodzajem 
podejmowanej  w warunkach więzienia  aktywności  fizycznej,  a  nasileniem 
syndromu  agresji.  Poniżej  zamieszczono  zestawienie  wyników  inwentarza 
syndromu  agresji  w  zależności  od  podejmowanej  aktywności  fizycznej,
z uwzględnieniem różnic między skazanymi z zakładu karnego zamkniętego 
i półotwartego.

Tabela 19.
Zróżnicowanie wyników Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji

skazanych podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej w zależności od typu ZK
Aktywność fizyczna 

zespołowa
Aktywność fizyczna 

indywidualna
Aktywność fizyczna 

siłowa
Różne rodzaje  

aktywności
_

x Po
_

x Za t p
_

x Po
_

x Za t p
_

x Po
_

x Za t p
_

x Po
_

x Za t P

K 6,17 5,49 2,56 0,011 5,74 5,35 1,59 n.ist. 5,30 4,97 1,18 n.ist. 6,05 5,21 2,99 0,003
O 4,82 6,06 -5,17 0,000 5,06 5,90 -3,43 0,001 5,24 5,96 -2,63 0,009 4,59 6,27 -5,84 0,000
S 5,11 5,92 -3,24 0,001 5,20 6,23 -3,76 0,000 4,95 5,53 -2,06 0,040 5,04 5,94 -3,11 0,002
U 4,97 5,42 -1,66 n.ist. 5,21 5,20 0,03 n.ist. 6,19 6,70 -1,98 0,049 5,06 5,79 -2,83 0,005
Z 4,91 5,79 -3,63 0,000 4,99 5,59 -2,28 0,024 5,63 6,60 -3,63 0,000 4,73 5,68 -3,27 0,001

WO 4,80 5,82 -3,99 0,000 4,98 5,75 -3,00 0,003 5,60 6,42 -3,23 0,001 4,66 5,89 -4,12 0,000
I 5,15 5,73 -2,42 0,016 5,15 6,10 -3,35 0,001 4,85 5,48 -2,33 0,021 5,14 5,78 -2,35 0,020
II 5,21 6,03 -3,50 0,001 5,40 6,08 -2,72 0,007 5,36 5,78 -1,80 n.ist. 5,18 6,19 -3,75 0,000
III 4,83 5,24 -1,51 n.ist. 5,16 5,23 -0,24 n.ist. 6,17 6,77 -2,45 0,015 5,11 5,78 -2,51 0,013
IV 5,26 5,48 -0,92 n.ist. 5,45 5,37 0,32 n.ist. 6,05 6,32 -1,01 n.ist. 5,18 5,85 -2,92 0,004
V 4,98 5,41 -1,81 n.ist. 4,89 5,46 -2,15 0,033 6,06 6,49 -1,42 n.ist. 4,82 5,45 -2,42 0,017
VI 5,09 5,86 -3,40 0,001 5,05 5,97 -3,31 0,001 4,85 5,87 -3,82 0,000 4,95 5,85 -3,54 0,000
VII 5,37 6,27 -3,86 0,000 5,73 5,82 -0,30 n.ist. 5,54 6,05 -2,01 0,046 5,28 5,92 -2,24 0,026
VIII 4,75 5,50 -3,07 0,002 4,57 4,86 -0,93 n.ist. 5,93 6,75 -3,15 0,002 4,57 5,59 -3,90 0,000

_

x – średnia  arytmetyczna;  Za  – ZK typu  zamkniętego;  Po – ZK typu  półotwartego;  t  – 

wartość statystyki t; p – poziom istotności
Z  analizy  statystycznej  wynika,  że  zależności  między  rodzajami 

podejmowanej aktywności fizycznej a poziomem nasilenia syndromu agresji 
występują  zarówno wśród skazanych  z  zakładu  karnego zamkniętego,  jak
i półotwartego. Typ zakładu karnego, czyli  stopień izolowania osadzonych
w  nim  osób,  nie  ma  więc  wpływu  na  związki  aktywności  fizycznej
i  agresywności.  Wyjątek  stanowi  globalny  poziom  nasilenia  syndromu 
agresji.  Istotne  różnice  między  skazanymi  podejmującymi  aktywność 
fizyczną  i  skazanymi  biernymi  występują  tylko  w zakładzie  karnym typu 
półotwartego.  Oznacza  to,  że  w  przypadku  skazanych  poddanych  ścisłej 
izolacji  zależności  pomiędzy  podejmowaniem  aktywności  fizycznej
a ogólnym nasileniem agresywności nie są znaczące. Wydaje się, że osoby 
mniej izolowane są bardziej podatne na negatywny wpływ sportów siłowych.
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Rycina 8. Różnice średnich wyników w skali OGÓLNE NASILENIE SYNDROMU 
AGRESJI pod względem rodzaju aktywności fizycznej i typu zakładu karnego

Stopień  izolacji  skazanych  wpływa  na  zależności  między  aktywnością 
fizyczną  a  ogólnym  nasileniem  syndromu  agresji  więźniów.  Wpływ  ten 
dotyczy  zakładu  karnego  typu  półotwartego,  w  którym  skazani  z  grupy 
siłowej  różnią  się  istotnie  od  wszystkich  badanych  grup.  W  stosunku
do skazanych biernych i  podejmujących aktywność fizyczną  indywidualną 
zróżnicowanie  jest  istotne  na  poziomie  p<0,026.  Skazani  aktywni  siłowo 
różnią  się  od  aktywnych  zespołowo  na  poziomie  p<0,005.  Skazani 
podejmujący  różne  rodzaje  aktywności  fizycznej  różnią  się  od  skazanych 
uprawiających wyłącznie sporty siłowe na poziomie p<0,001.

3.2.2. Wiek a związek rodzaju aktywności fizycznej i syndromu agresji
Podział  skazanych  według  kryterium  wieku  wyróżnia  dwie  kategorie: 

młodocianych  (od  17  do  21  roku  życia)  i  dorosłych  (powyżej  21  lat)29. 
Rozróżnienie  tych  dwóch  grup  podyktowane  jest  względami  praktyki 
penitencjarnej i specyfiką postępowania resocjalizacyjnego podejmowanego 
względem  młodocianych  (Machel,  2001).  Młodociani  stanowią  tę  część 
populacji  skazanych,  która  wymaga  szczególnej  uwagi  i  najtrudniej 
przystosowuje się do warunków i wymagań więziennych, głównie w zakresie 
podporządkowania  się  przełożonym,  zdyscyplinowania,  realizacji 
obowiązków. Nie bez znaczenia  dla ich zachowań jest  też  wpływ izolacji 
(Musidłowski,  1997).  Sprawiają oni w jednostkach penitencjarnych  szereg 
trudności  wychowawczych,  a  ich  zachowania,  zarówno indywidualne,  jak
i  zbiorowe,  są  często  dziwaczne  i  nieprzewidywalne  (Rostkowski,  1997). 
Przejawami  niewłaściwych  zachowań  są  skłonności  do  dominacji  nad 
słabszymi, znęcanie się psychiczne i fizyczne, lansowanie norm podkultury, 
eksploatacja  materialna  współosadzonych  (Lubicki,  2001).  W  sferze 
emocjonalnej  charakteryzują  się  większą  niż  dorośli  gwałtownością
29 Przepisy  kodeksu  karnego  przewidują  w  wyjątkowych  wypadkach  umieszczenie
w zakładzie karnym osób poniżej 17 roku życia
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i impulsywnością, zmniejszoną tolerancją na frustrację, brakiem odporności 
na  stresy,  przewagą  mechanizmów  popędowo  –  emocjonalnych  nad 
intelektualnymi (Nowicka, 2001). Młodociani są niedojrzali społecznie, mają 
nieukształtowany system wzorców zachowań i przez to są podatni na różnego 
rodzaju  wpływy  środowiskowe.  Dominują  u  nich  potrzeby  aktywności, 
przynależności,  ciekawości,  co  jest  powodem  wzmożonej  ekspansji
i  poznawania  świata,  które  poprzez  umieszczenie  w  więzieniu  zostały 
ograniczone.  Jednak  w  ich  psychice  tkwi  potencjalna  gotowość  ulegania 
wpływom  wychowawczym  i  podatność  na  autorytety  (Rostkowski,  1997, 
Żywicka, 1996). Poznanie wpływu aktywności fizycznej na poziom nasilenia 
agresywności więźniów młodocianych i dorosłych pozwoli na opracowanie 
projektów  oddziaływań  resocjalizacyjnych  zmierzających  do  obniżania 
agresji  uwzględniających  wiek  skazanych.  Analiza  statystyczna  wyników 
nasilenia syndromu agresji skazanych podejmujących aktywność fizyczną w 
warunkach izolacji więziennej, uwzględniająca podział badanych ze względu 
na wiek, wskazuje na występowanie istotnych różnic w zakresie wybranych 
wskaźników agresywności między młodocianymi a dorosłymi.

Tabela 20.
Zróżnicowanie wyników Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji

skazanych podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej w zależności od wieku
Aktywność fizyczna 

zespołowa
Aktywność fizyczna 

indywidualna
Aktywność fizyczna 

siłowa Różne rodzaje aktywności

_

x Do
_

x Mł t p
_

x Do
_

x Mł t p
_

x Do
_

x Mł t P
_

x Do
_

x Mł t p

K 5,42 6,64 -4,46 0,000 5,44 5,76 -1,29 n.ist. 5,41 4,75 2,35 0,020 5,74 5,40 1,10 n.ist.
O 5,49 5,29 0,73 n.ist. 5,24 5,78 -2,08 0,039 5,34 5,94 -2,14 0,033 5,20 5,93 -2,21 0,028
S 5,80 4,91 3,40 0,001 5,96 5,22 2,57 0,011 5,39 5,00 1,37 n.ist. 5,42 5,63 -0,67 n.ist.
U 5,41 4,76 2,30 0,022 5,41 4,86 1,83 n.ist. 6,35 6,56 -0,82 n.ist. 5,31 5,67 -1,26 n.ist.
Z 5,40 5,23 0,65 n.ist. 5,35 5,14 0,78 n.ist. 5,86 6,44 -2,07 0,040 5,02 5,60 -1,80 n.ist.

WO 5,53 4,84 2,48 0,014 5,46 5,14 1,19 n.ist. 5,82 6,25 -1,62 n.ist. 5,07 5,72 -1,94 n.ist.
I 5,69 4,92 3,07 0,002 5,83 5,20 2,10 0,037 5,41 4,78 2,32 0,021 5,44 5,50 -0,22 n.ist.
II 5,81 5,21 2,38 0,018 5,88 5,46 1,63 n.ist. 5,55 5,58 -0,10 n.ist. 5,62 5,82 -0,66 n.ist.
III 5,53 4,05 5,49 0,000 5,36 4,92 1,55 n.ist. 6,15 6,89 -2,98 0,003 5,43 5,48 -0,19 n.ist.
IV 5,47 5,17 1,20 n.ist. 5,64 5,05 2,22 0,028 6,28 6,02 0,95 n.ist. 5,33 5,92 -2,34 0,020
V 5,29 4,99 1,23 n.ist. 5,31 4,92 1,42 n.ist. 6,27 6,26 0,03 n.ist. 5,05 5,33 -1,01 n.ist.
VI 5,57 5,25 1,29 n.ist. 5,57 5,32 0,85 n.ist. 4,98 5,86 -3,20 0,002 5,17 5,90 -2,62 0,009
VII 5,73 5,95 -0,84 n.ist. 5,68 5,92 -0,80 n.ist. 5,42 6,31 -3,47 0,001 5,46 5,90 -1,44 n.ist.
VIII 5,11 5,13 -0,09 n.ist. 4,72 4,68 0,14 n.ist. 6,20 6,49 -1,07 n.ist. 4,95 5,37 -1,45 n.ist.

_

x – średnia  arytmetyczna;  Do – dorośli;  Mł  – Młodociani;  t  –  wartość  statystyki  t;  p  – 

poziom istotności
Największe  zróżnicowanie  (tj.  w  zakresie  7  zmiennych)  widoczne  jest

w grupach  skazanych  podejmujących  aktywność  fizyczną  zespołową  oraz 
siłową,  natomiast  najmniejsze  (  tj.  w  zakresie  3  zmiennych)  dotyczy 
skazanych o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Uzasadnia to konieczność 
oddzielnego  rozpatrywania  zależności  między  rodzajem  podejmowanej 
aktywności  fizycznej,  a  poziomem  wybranych  wskaźników  agresji, 
uwzględniającego podział skazanych ze względu na kryterium wieku.
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Poniżej  zaprezentowano  w  postaci  wykresów  wyniki  wybranych  skal 
inwentarza  syndromu  agresji  skazanych,  w  których  występują  różnice 
między skazanymi młodocianymi a dorosłymi.

Rycina 9. Różnice średnich wyników w skali KONTROLA AGRESJI
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i wieku badanych

Zależności  między  rodzajem  podejmowanej  aktywności  fizycznej
a  poziomem  kontroli  agresji  występują  tylko  w  grupie  skazanych 
młodocianych.  Różnice wyników skazanych dorosłych nie różnicą się pod 
względem statystycznym. W grupie młodocianych najwyższą samokontrolę 
przejawiają skazani podejmujący aktywność fizyczną zespołową. Różnią się 
oni  istotnie  od  skazanych  biernych  oraz  podejmujących  różne  rodzaje 
aktywności  fizycznej  oraz  podejmujących  aktywność  siłową  na  poziomie 
p<0,000,  a  od skazanych  aktywnych  indywidualnie  na  poziomie  p<0,005. 
Skazani uprawiający sporty siłowe charakteryzują się najniższym poziomem 
kontroli  zachowań agresywnych  i  różnią  się  od skazanych  podejmujących 
aktywność zespołową (p<0,000), indywidualną (p<0,002) oraz zróżnicowaną 
(p<0,049). 
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Rycina 10. Różnice średnich wyników w skali SAMOAGRESJA GLOBALNA
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i wieku badanych

Zależności  między  rodzajem  podejmowanej  aktywności  fizycznej
a poziomem samoagresji występują tylko w grupie skazanych młodocianych. 
Różnice  wyników  skazanych  dorosłych  nie  różnicą  się  pod  względem 
statystycznym.  W  grupie  młodocianych  najniższy  poziom  tego  kierunku 
agresji  występuje  u  skazanych  aktywnych  zespołowo  i  siłowo.  Skazani 
podejmujący  aktywność  zespołową  różnią  się  od  skazanych  biernych 
(p<0,017)  i  podejmujących  zróżnicowaną  aktywność  fizyczną  (p<0,038). 
Skazani  podejmujący  aktywność  o  charakterze  siłowym  różnią  się
od biernych na poziomie p<0,032.

Rycina 11. Różnice średnich wyników w skali OGÓLNE NASILENIE SYNDROMU 
AGRESJI pod względem rodzaju aktywności fizycznej i wieku badanych

Istotne  pod  względem  statystycznym  zależności  między  rodzajem 
podejmowanej aktywności fizycznej a ogólnym nasileniem syndromu agresji 
dotyczą wyłącznie skazanych młodocianych. W ich grupie najniższy poziom 
tej zmiennej charakteryzuje aktywnych zespołowo. Różnią się oni istotnie od 
skazanych  biernych  (p<0,033),  podejmujących  różne  rodzaje  aktywności 
(p<0,004) i aktywnych siłowo (p<0,000). Najwyższy wskaźnik tej zmiennej 
występuje  u skazanych aktywnych siłowo, którzy różnią się od skazanych 
podejmujących  aktywność  indywidualną  na  poziomie  p<0,000  oraz 
nieaktywnych na poziomie p<0,011. Różnice wyników skazanych dorosłych 
statystycznie nie są istotne.
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Rycina 12. Różnice średnich wyników w skali SAMOAGRESJI FIZYCZNEJ
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i wieku badanych

Zależności  między  rodzajem  podejmowanej  aktywności  fizycznej
a  skłonnościami  do  samoagresji  fizycznej  występują  tylko  wśród 
młodocianych.  Młodociani  podejmujący  aktywność  zespołową  przejawiają 
najniższą  skłonność  do  samouszkodzeń  i  prób  samobójczych.  Ich  wynik 
różni  się  istotnie  od  skazanych  podejmujących  różne  rodzaje  aktywności 
fizycznej  (p<0,041)  i  skazanych  niepodejmujących  żadnej  aktywności 
fizycznej w warunkach izolacji (p<0,007). Wyniki skazanych dorosłych nie 
różnią się statystycznie.

Rycina 13. Różnice średnich wyników w skali AGRESJI SŁOWNEJ
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i wieku badanych

Skazani  młodociani  niepodejmujący  żadnej  aktywności  fizycznej
w  warunkach  więzienia  przejawiają  najniższy  poziom  agresji  słownej, 
różniący  się  istotnie  od  wszystkich  skazanych  aktywnych  fizycznie
na  poziomie  p<0,02  z  wyjątkiem skazanych  uprawiających  sporty  siłowe,
od których różnią się bardzo istotnie (p<0,001).
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3.2.3.Uprzednie pobyty w zakładzie karnym a związek
rodzaju aktywności fizycznej i syndromu agresji

Praktyka  penitencjarna  pokazuje,  że  oddziaływania  adresowane
do  skazanych  przebywających  w  warunkach  izolacji  więziennej  powinny 
uwzględniać uprzednie pobyty w więzieniu. Funkcjonowanie recydywistów 
w  oddziale  mieszkalnym  i  ich  stosunek  do  personelu  więziennego  oraz 
kontakty  ze  współosadzonymi  różnią  się  jakościowo od  osób trafiających 
pierwszy raz do więzienia. Przyczyn może być wiele, między innymi: wzrost 
agresywności  wraz  ze  stażem  więziennym  (Kosewski,  1985),  znaczny 
poziom demoralizacji recydywistów (Żywicka, 1996), ich przystosowanie się 
do warunków życia w więzieniu – tzw. prizonizacja (Ciosek, 1996). Duży 
wpływ  ma  również  uczestnictwo  w  tzw.  „drugim  życiu”  (Petruk,  1994)
i  wyznawanie  norm  i  zasad,  które  podtrzymują  zjawisko  przemocy 
(Kosewski, 1977) lub usprawiedliwiają je (Nawój, 1998). Przedłużająca się 
deprywacja potrzeb i związana z tym permanentna frustracja i stres (Ciosek, 
2001) oraz negatywny wpływ instytucji więzienia (Wantuła, 1997) powodują 
postępujące zmiany w osobowości w kierunku tzw. osobowości karceralna 
(Baziak, 2001). Sprzyja to częstszemu dopuszczaniu się aktów samoagresji
u  recydywistów  niż  innych  skazanych  (Malec,  1997).  Wreszcie  u  osób 
przebywających  wielokrotnie  w  warunkach  izolacji  nasila  się  skłonność
do popełniania  dalszych przestępstw (Lelental,  1992).  Wobec powyższego 
„penitencjarzyści  zgodnie  twierdzą,  że  skazani  recydywiści,  ze  względu
na  znaczny  stopień  ich  społecznego  wykolejenia,  są  najtrudniejszym 
przedmiotem resocjalizacji” (Gordon, 1975, s. 88). 

Mimo  przytoczonych  wyżej  argumentów  sugerujących  większą 
agresywność  skazanych  recydywistów,  analiza  statystyczna  zamieszczona
w Tabeli  21 nie  wykazała  tak dużego,  jakby się  można było  spodziewać, 
zróżnicowania  wskaźników  syndromu  agresji  w  grupie  pierwszy  raz 
odbywających  karę  pozbawienia  wolności  i  przebywających  kolejny  raz
w  więzieniu.  Najwięcej  rozbieżności  wykazują  skazani  podejmujący 
aktywność fizyczną zespołową (6 zmiennych), natomiast w grupie skazanych 
podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej różnice te nie są istotne 
statystycznie.  Przypuszczalnie  to nie  kolejne pobyty w warunkach izolacji 
więziennej  mają decydujący wpływ na agresywność  skazanych,  ale  raczej 
rodzaj popełnionego przez nich przestępstwa. Przestępcy dopuszczający się 
agresywnych  czynów,  w  bezpośredniej  konfrontacji  z  ofiarą,  z  użyciem 
przemocy,  przebywają  zarówno  w  zakładzie  dla  recydywistów,  jak  i  dla 
odbywających  karę  po  raz  pierwszy.  Stąd  nawet  multirecydywista 
dokonujący przestępstw „nieagresywnych” (np. włamanie pod nieobecność 
właściciela, czy kradzież bez konfrontacji z ofiarą) będzie charakteryzował 
się  niższym  nasileniem  skłonności  agresywnych,  niż  skazany  trafiający
w prawdzie pierwszy raz do więzienia, ale za przestępstwo ze szczególnym 
okrucieństwem.
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Tabela 21.
Zróżnicowanie wyników Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji skazanych 

podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej w zależności od uprzednich pobytów
w zakładzie karnym

Aktywność fizyczna 
zespołowa

Aktywność fizyczna 
indywidualna

Aktywność fizyczna 
siłowa

Różne rodzaje  
aktywności

_

x Re
_

x Pi t p
_

x Re
_

x Pi t p
_

x Re
_

x Pi t p
_

x Re
_

x Pi t p

K 5,42 6,28 -3,26 0,001 5,49 5,61 -0,46 n. ist. 5,66 4,61 3,90 0,000 5,49 5,80 -1,09 n. ist.
O 5,60 5,23 1,44 n. ist. 5,21 5,61 -1,54 n. ist. 5,51 5,66 -0,52 n. ist. 5,44 5,41 0,09 n. ist.
S 5,39 5,62 -0,90 n. ist. 5,93 5,50 1,50 n. ist. 5,33 5,13 0,74 n. ist. 5,69 5,24 1,53 n. ist.
U 5,56 4,79 2,88 0,004 5,64 4,91 2,45 0,015 6,25 6,63 -1,50 n. ist. 5,60 5,22 1,44 n. ist.
Z 5,46 5,21 0,97 n. ist. 5,38 5,20 0,66 n. ist. 5,75 6,45 -2,56 0,011 5,43 4,93 1,68 n. ist.

WO 5,54 5,04 1,89 n. ist. 5,54 5,20 1,29 n. ist. 5,75 6,24 -1,91 n. ist. 5,50 5,00 1,60 n. ist.
I 5,40 5,46 -0,22 n. ist. 5,92 5,37 1,85 n. ist. 5,44 4,86 2,12 0,035 5,62 5,26 1,26 n. ist.
II 5,48 5,74 -1,07 n. ist. 5,92 5,59 1,27 n. ist. 5,44 5,69 -1,08 n. ist. 5,81 5,53 0,99 n. ist.
III 5,44 4,60 3,16 0,002 5,44 5,02 1,47 n. ist. 6,08 6,84 -3,16 0,002 5,61 5,25 1,31 n. ist.
IV 5,61 5,10 2,23 0,027 5,93 5,07 3,38 0,001 6,10 6,26 -0,62 n. ist. 5,63 5,38 1,04 n. ist.
V 5,45 4,92 2,26 0,025 5,52 4,91 2,25 0,026 5,88 6,66 -2,59 0,010 5,13 5,14 -0,01 n. ist.
VI 5,43 5,50 -0,28 n. ist. 5,51 5,46 0,18 n. ist. 5,15 5,53 -1,39 n. ist. 5,62 5,14 1,82 n. ist.
VII 5,72 5,90 -0,74 n. ist. 5,61 5,88 -0,94 n. ist. 5,59 5,98 -1,52 n. ist. 5,83 5,32 1,77 n. ist.
VIII 5,45 4,77 2,78 0,006 5,00 4,51 1,58 n. ist. 6,10 6,54 -1,65 n. ist. 5,21 4,92 1,08 n. ist.

_
x –  średnia  arytmetyczna;  Re  –  recydywiści  penitencjarni;  Pi  –  odbywający  karę 
pozbawienia wolności po raz pierwszy; t – wartość statystyki t; p – poziom istotności

Szczegółowa  analiza  statystyczna,  uwzględniająca  wpływ  zmiennej 
ubocznej w postaci uprzednich pobytów w więzieniu wykazała, że zależności 
między  rodzajem  aktywności  fizycznej  a  poziomem  sześciu  wskaźników 
agresywności, dotyczą skazanych przebywających pierwszy raz w warunkach 
izolacji więziennej. Pozostałe zależności są takie same w obydwu grupach. 
Wynika  z  tego,  że  wpływ  aktywności  fizycznej  na  poziom  agresji  jest 
wyraźniejszy w przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności 
po raz pierwszy, niż w przypadku recydywistów.

Rycina 14. Różnice średnich wyników w skali KONTROLI AGRESJI
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów w zakładzie karnym
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Skazani  przebywający  pierwszy  raz  w  warunkach  izolacji,  którzy 
podejmują aktywność fizyczną o charakterze siłowym, przejawiają najniższy 
poziom samokontroli.  Różnią  się  oni  od pozostałych  aktywnych  fizycznie
na  poziomie  p<0,000,  a  od  nieaktywnych  na  poziomie  p<0,035.  Ponadto 
skazani  niepodejmujący  żadnej  aktywności  fizycznej  różnią  się  istotnie
od skazanych uprawiających gry zespołowe (p<0,000) oraz podejmujących 
różne rodzaje aktywności (p<0,035).

Rycina 15. Różnice średnich wyników w skali AGRESJI ZEWNĘTRZNEJ pod względem 
rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów w zakładzie karnym

W grupie  skazanych  odbywających  karę  pozbawienia  wolności  po  raz 
pierwszy najwyższy poziom agresji skierowanej na zewnątrz charakteryzuje 
skazanych podejmujących aktywność fizyczną siłową. Ich poziom różni się 
istotnie  na  poziomie  p<0,000  od  wszystkich  pozostałych  grup,  zarówno 
aktywnych, jak i nieaktywnych fizycznie. Najniższe nasilenie tego kierunku 
agresji przejawiają skazani podejmujący zróżnicowaną aktywność fizyczną. 
Różnią się oni od skazanych biernych na poziomie p<0,025.
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Rycina 16. Różnice średnich wyników w skali OGÓLNEGO NASILENIA SYNDROMU 
AGRESJI pod względem rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów

w zakładzie karnym

Wśród skazanych przebywających pierwszy raz w więzieniu w zakresie 
ogólnego  nasilenia  syndromu  agresji  najwyższy  wskaźnik  przejawiają 
skazani uprawiający sporty siłowe. Różnią się oni od pozostałych aktywnych 
fizycznie  bardzo  istotnie  (p<0,000).  Ich  wynik  jest  statystycznie  wyższy 
nawet od osób niepodejmujących żadnej aktywności fizycznej w warunkach 
izolacji.

Rycina 17. Różnice średnich wyników w skali NIEUŚWIADOMIONE SKŁONNOŚCI 
AGRESYWNE pod względem rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów

w zakładzie karnym

W  grupie  skazanych  odbywających  karę  po  raz  pierwszy  przejawiany 
przez podejmujących aktywność fizyczną o charakterze siłowym wskaźnik 
nieuświadomionych  skłonności  agresywnych  różni  się  wyraźnie
od wskaźników występujących w pozostałych badanych grupach (p<0,000).
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Rycina 18. Różnice średnich wyników w skali AGRESJA PRZEMIESZCZONA
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów w zakładzie karnym
Skazani  przebywający  pierwszy  raz  w  warunkach  izolacji  więziennej 

podejmujący  siłowy  rodzaj  aktywności  fizycznej  uzyskują  najwyższy 
wskaźnik agresji  przemieszczonej,  różniący się  od wszystkich  pozostałych 
grup  na  poziomie  p<0,000.  Skazani  niepodejmujący  żadnej  aktywności 
fizycznej  w  więzieniu  uzyskują  wyższy  wynik  niż  skazani  aktywni 
zespołowo  i  indywidualnie  (p<0,004)  oraz  skazani  podejmujący 
zróżnicowaną aktywność fizyczną (p<0,03).

Rycina 19. Różnice średnich wyników w skali AGRESJA SŁOWNA
pod względem rodzaju aktywności fizycznej i uprzednich pobytów w zakładzie karnym

Skazani przebywający w warunkach izolacji po raz pierwszy podejmujący 
zróżnicowaną  aktywność  fizyczną  różnią  się  od  skazanych
z  pozostałych  grup  aktywnych  fizycznie  w  zakresie  agresji  słownej
na poziomie p<0,04. 
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3.2.4. Lęk jako stan i cecha a związek
rodzaju aktywności fizycznej i syndromu agresji

W  badanej  populacji  osób  pozbawionych  wolności  nasilenie  lęku  jest 
zróżnicowane  w  zależności  od  stopnia  izolacji,  wieku  badanych  oraz 
uprzednich  pobytów  w  warunkach  izolacji  więziennej.  Pod  względem 
nasilenia  lęku  jako  aktualnie  przeżywanego  stanu  emocjonalnego  skazani 
przebywający w warunkach pełnej izolacji przejawiają istotnie wyższy wynik 
w porównaniu ze skazanymi z zakładu typu półotwartego. Wśród skazanych 
dorosłych  i  młodocianych  oraz  recydywistów  i  odbywających  karę 
pozbawienia wolności po raz pierwszy nie ma istotnych statystycznie różnic 
w zakresie tej zmiennej. Natomiast różnice te dotyczą lęku – cechy. Dorośli 
charakteryzują  się  wyższym  poziomem  tej  cechy,  podobnie  jak  skazani 
przebywający pierwszy raz w więzieniu.  Przejawiana w trakcie odbywania 
kary pozbawienia wolności aktywność fizyczna różnicuje badaną populację 
pod  względem  nasilenia  lęku  jako  przeżywanego  aktualnie  stanu 
emocjonalnego.

Rycina 20. Zróżnicowanie średnich poziomów leku – stanu i lęku – cechy w badanych 
grupach w zależności od typu zakładu karnego, wieku, uprzedniego pobytu

w warunkach izolacji więziennej
Tabela 22. 

Zróżnicowanie poziomu lęku badanych grup w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Zmienne

Brak 
aktywności 
fizycznej

n=165

Aktywność 
fizyczna 

zespołowa
n=221

Aktywność 
fizyczna 

indywidualna

n=153

Aktywność 
fizyczna siłowa

n=208

Zróżnicowana 
aktywność 
fizyczna

n=191 F P
_

x s2 _

x s2 _

x s2 _

x s2 _

x s2

Lęk
stan 6,21 3,80 5,26 3,24 5,52 3,38 5,36 3,96 5,42 3,96 6,914 0,000

Lęk
cecha 5,67 3,67 5,44 3,78 5,59 3,24 5,51 3,97 5,53 5,08 0,331 n. ist.
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Skazani  nieaktywni  ruchowo charakteryzują  się  najwyższym poziomem 
lęku stanu i cechy. Najniższy poziom lęku związanego z aktualną sytuacją 
oraz lęku jako dyspozycji osobowościowej przejawiają skazani uprawiający 
gry  zespołowe.  Spośród  skazanych  aktywnych  najwyższy  poziom  lęku 
prezentują  skazani  podejmujący  aktywność  indywidualną,
bez  ćwiczeń  siłowych.  Prawdopodobnie  ten  rodzaj  aktywności
ma  najmniejszy  wpływ  na  obniżanie  poziomu  lęku.  Rycina  16  obrazuje 
zróżnicowanie  poziomu  lęku  skazanych  w  zależności  od  rodzaju 
przejawianej aktywności fizycznej. 

W zakresie lęku – stanu wyniki skazanych nieaktywnych ruchowo różnią 
się  od  pozostałych  grup  skazanych  aktywnych  fizycznie  na  poziomie 
p<0,000.  W  zakresie  lęku  –  cechy  występujące  różnice  nie  są  istotne 
statystycznie. Oznacza to, że aktywność fizyczna wpływa przede wszystkim 
doraźnie  na  samopoczucie  i  w mniejszym stopniu  modyfikuje  osobowość 
pod względem podatności  na reakcje lękowe w sytuacjach  stresujących w 
przyszłości. 

Rycina 21. Zróżnicowanie średnich poziomów leku – stanu i lęku – cechy badanych grup
w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Poniżej  omówiono  istotne  pod  względem statystycznym  współczynniki 
korelacji pomiędzy wskaźnikami lęku – stanu i lęku – cechy a wskaźnikami 
nasilenia syndromu agresji. Analizie poddano osobno wszystkie cztery grupy 
kategorialne.  Interpretację  wielkości  współczynników  korelacji  przyjęto
za J.P. Gulifordem (1964, s. 157). W badaniach pedagogicznych najczęściej 
stosuje się następujące kryteria oceny korelacji: 

r(X,Y)<0,20 – słaba korelacja, zależność prawie nic nieznacząca,
0,21 – 0,40 – korelacja niska, zależność wyraźna lecz mała,
0,41 – 0,70 – korelacja umiarkowana, zależność istotna,
0,71 – 0,90 – korelacja wysoka, zależność znaczna,
0,91 – 1,00 – korelacja bardzo wysoka, zależność bardzo pewna.

„Powyższe  kryteria  mają  jedynie  znaczenie  orientacyjne,
a interpretacja  adekwatna do korelacji  występującej  w rzeczywistości  jest  
zależna przede wszystkim od wielkości próby badawczej” (Grzesiak, 1996,
s.  76),  dlatego  w  przedstawionych  poniżej  tabelach  oprócz  słownej 
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interpretacji  umieszczono  również  poziom  istotności  świadczący  o  sile 
związku między badanymi zmiennymi.

W  grupie  skazanych  podejmujących  aktywność  fizyczną  zespołową 
zarówno lęk  jako aktualnie  przeżywany stan,  jak i  osobowościowa cecha, 
korelują istotnie pod względem statystycznym ze wszystkimi wskaźnikami 
nasilenia  syndromu  agresji.  Korelacja  we  wszystkich  zmiennych  jest 
dodatnia,  co  oznacza,  że  wraz z  obniżaniem się  poziomu lęku obniża  się 
również  nasilenie  agresywności.  Wyjątek  stanowi  kontrola  agresji,  która 
wraz z obniżaniem się wartości lęku wzrasta (korelacja ujemna). Najsłabsza 
korelacja  w  zakresie  lęku  –  stanu  w  tej  grupie  dotyczy  wrogości  wobec 
otoczenia (zaledwie 3,6% wariancji wyjaśnia związek między zmiennymi),
a najistotniejsza – umiarkowana – dotyczy samoagresji emocjonalnej (17,9% 
wariancji  wyjaśnia  związek  między  zmiennymi).  Pozostałe  zależności
są  niskie  i  wahają  się  od  4,8%  (agresja  przemieszczona)  do  15,3% 
(nieuświadomione  skłonności  agresywne)  wariancji  wyjaśniającej  związki 
między lękiem stanem a wskaźnikami syndromu agresji. W zakresie lęku – 
cechy  najsłabiej  koreluje  skłonność  do  odwetu  (4,1% wariancji  wyjaśnia 
związek  między  zmiennymi),  a  umiarkowanie  korelują:  kontrola  agresji 
(17,4%),  ogólne  nasilenie  (18,6%),  wrogość  wobec  otoczenia  (20,9% 
wariancji  wyjaśnia  związek  między  zmiennymi).  Pozostałe  wskaźniki 
agresywności korelują nisko z lękiem – cechą.

W grupie  skazanych  podejmujących  aktywność  fizyczną  indywidualną 
istotne  pod  względem  statystycznym  zależności  między  lękiem  stanem
i lękiem cechą dotyczą zaledwie czterech wskaźników syndromu agresji. Lęk 
–  stan koreluje  dodatnio  z  agresją  ukrytą  i  samoagresją  fizyczną,
co oznacza, że u osadzonych podejmujących indywidualne formy aktywności 
fizycznej  wraz  z  obniżaniem  się  poziomu  lęku  obniża  się  skłonność
do  utajonych  form  agresywności  oraz  skłonności  do  dokonywania 
samouszkodzeń ciała. Zależności te są wyraźne, lecz małe, gdyż wyjaśniają 
związek między zmiennymi w zaledwie 6,9 % dla agresji ukrytej i 10,8 % dla 
samoagresji  fizycznej.  Współzależności  między  lękiem  –  cechą
a  wskaźnikami  agresji  dotyczą  globalnej  samoagresji  (10,4  %  wariancji)
i samoagresji emocjonalnej (16,3 % wariancji wyjaśniającej związek między 
zmiennymi).  W  analizowanej  grupie  wpływ  lęku  na  zależności  między 
aktywnością  fizyczną  indywidualną  a  nasileniem  syndromu  agresji  nie 
odgrywa  tak  dużej  roli,  jak  w  przypadku  skazanych  uprawiających  gry 
zespołowe.
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Tabela 23.
Istotne współczynniki korelacji r(X,Y) między poziomem lęku a nasileniem syndromu 

agresji w grupie skazanych podejmujących aktywność zespołową
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Tabela 24.
Istotne współczynniki korelacji r(X,Y) między poziomem lęku a nasileniem syndromu 

agresji w grupie skazanych podejmujących aktywność fizyczną indywidualną

Współczynniki  korelacji  wskaźników  nasilenia  lęku  i  syndromu 
agresywności w grupie skazanych podejmujących aktywność fizyczną siłową 
wskazują na słabą lub niską współzależność ujemną. Wraz z obniżaniem się 
wskaźników  lęku  stanu  i  cechy  wzrasta  w  tej  grupie  badanych  nasilenie 
większości  wskaźników  syndromu  agresji.  Wyjątek  stanowi  wskaźnik 
kontroli  zachowań  agresywnych,  który  jako  jedyny  koreluje  dodatnio
ze wskaźnikiem lęku – cechy. Wskaźnik  lęku  –  stanu najsilniej koreluje
z ogólnym poziomem nasilenia syndromu agresji (6,2 % wariancji wyjaśnia 
związek  między zmiennymi),  natomiast  najwyższy  współczynnik  korelacji
w  zakresie  lęku  –  cechy dotyczy  wskaźnika  agresji  fizycznej  (7,9  % 
wariancji wyjaśnia związek między zmiennymi).
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Tabela 25.
Istotne współczynniki korelacji r(X,Y) między poziomem lęku a nasileniem syndromu 

agresji w grupie skazanych podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej

Wśród skazanych podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej (gry 
zespołowe,  sporty  siłowe  i  inne  dyscypliny  indywidualne)  korelacje 
wskaźników  lęku  i  agresywności  są  dodatnie,  w  przeciwieństwie
do skazanych podejmujących aktywność fizyczną  o wyłącznie  charakterze 
siłowym. Podobnie jak w grupie podejmujących aktywność zespołową, wraz 
z  obniżaniem się  poziomu  lęku  obniża  się  również  poziom agresywności
i wzrasta samokontrola. Lęk  –  stan  koreluje  istotnie  pod  względem 
statystycznym zaledwie z czterema zmiennymi  szczegółowymi.  Najsłabsza 
korelacja  dotyczy  agresji  pośredniej,  gdzie  zaledwie  2,3  %  wariancji 
wyjaśnia  związek  między  tymi  zmiennymi.  Najwyższy  współczynnik, 
świadczący  o  wyraźnej  lecz  małej  zależności,  otrzymano  w  przypadku 
samoagresji  fizycznej  (13  %  wariancji  wyjaśniającej  związek  między 
zmiennymi).  Wskaźniki  leku  –  cechy  korelują  istotnie  z  dziesięcioma 
zmiennymi szczegółowymi. Jednak większość zależności jest słaba i prawie 
nic  nieznacząca.  Najwyższy  –  umiarkowany  –  współczynnik  korelacji
w zakresie lęku – cechy uzyskano ze wskaźnikiem samoagresji emocjonalnej 
(23,9 % wariancji wyjaśniającej związek między zmiennymi). 
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Tabela 26.
Istotne współczynniki korelacji r(X,Y) między poziomem lęku a nasileniem syndromu 

agresji w grupie skazanych podejmujących aktywność siłową
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3.3. Weryfikacja hipotez
Przeprowadzone  badania  miały  na  celu  określenie  możliwości 

wykorzystania  kultury  fizycznej  w  resocjalizacji  osób  pozbawionych 
wolności  poprzez  empiryczne  wykazanie  zależności  między  rodzajem 
podejmowanej  aktywności  fizycznej  a  poziomem  agresji  skazanych
z  uwzględnieniem  wpływu  wybranych  zmiennych  psychospołecznych. 
Ponadto dostarczenie  osobom zajmującym się  resocjalizacją  w warunkach 
izolacji  więziennej  praktycznych  wskazań,  dotyczących  wpływu  różnych 
rodzajów aktywności  fizycznej  na poziom agresji  więźniów,  co ułatwi  im 
odpowiedni dobór środków oddziaływań do poszczególnych kategorii osób 
pozbawionych  wolności.  Realizacja  założonych  celów możliwa jest  dzięki 
udzieleniu  odpowiedzi  na  postawione  przed  badaniami  pytania,  poprzez 
weryfikacje hipotez badawczych.

Hipoteza  pierwsza zakładała,  że  występuje  związek  między  rodzajem 
podejmowanej  przez  osadzonych  aktywności  fizycznej  a  ich  poziomem 
agresywności,  będący  potwierdzeniem  wpływu  aktywności  fizycznej
na  psychikę  więźniów.  Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  można 
stwierdzić, że hipoteza ta potwierdziła się częściowo w zakresie wybranych 
zmiennych cząstkowych.
1. Występuje zależność między podejmowaniem aktywności fizycznej przez 

osadzonych  w  trakcie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności
a  przejawianym  przez  nich  poziomem  nasilenia  syndromu  agresji. 
Poziom  tego  nasilenia  uzależniony  jest  od  rodzaju  podejmowanej
w warunkach izolacji więziennej aktywności fizycznej. 

2. Uprawianie  gier  zespołowych  przez  osoby  pozbawione  wolności 
współwystępuje z najniższym istotnym statystycznie spośród wszystkich 
badanych poziomem nasilenia syndromu agresji. Uzyskują oni najniższe 
wskaźniki  agresji  ukrytej,  nieuświadomionych  skłonności  agresywnych
i  wrogości  wobec otoczenia,  agresji  skierowanej  na  zewnątrz  i  agresji 
przemieszczonej  na przedmioty.  Charakteryzuje  ich również najwyższy 
spośród  wszystkich  badanych  stopień  opanowania  i  kontroli  własnych 
agresywnych zachowań.

3. Podejmowanie  przez  skazanych  aktywności  fizycznej  o  charakterze 
siłowym  współwystępuje  z  podwyższonym  poziomem  nasilenia 
globalnego  syndromu  agresji.  Wykazują  oni  najwyższe  spośród 
wszystkich  badanych  wskaźniki  agresji  ukrytej  i  skierowanej
na zewnątrz. Przejawiają najwyższy poziom wrogości wobec otoczenia, 
nieuświadomionych  skłonności  agresywnych,  agresji  przemieszczonej
na  przedmioty  oraz  agresji  fizycznej  skierowanej  na  ludzi.  Skazanych 
tych  charakteryzuje  najniższy  poziom  kontroli  swoich  emocji
i panowania nad zachowaniami agresywnymi.
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4. Aktywność  fizyczna  indywidualna  osadzonych (bez sportów siłowych) 
współwystępuje z obniżonym poziomem nasilenia agresywności. Skazani 
uprawiający  w  warunkach  izolacji  tenis  stołowy,  badminton, 
lekkoatletykę  i  gimnastykę  charakteryzują  się  niższym,  w porównaniu
ze  skazanymi  biernymi,  wskaźnikiem  agresji  przemieszczonej
na przedmioty.  Charakteryzuje  ich  także  najniższy spośród wszystkich 
badanych  osób  poziom  agresji  fizycznej  skierowanej  na  ludzi.
W porównaniu  ze  skazanymi  biernymi  oraz  uprawiającymi  ćwiczenia 
siłowe  przejawiają  oni  również  wyższy  poziom  kontroli  zachowań 
agresywnych. 

5. Podejmowanie różnych rodzajów aktywności  fizycznej  współwystępuje
z  niższym  poziomem  wybranych  wskaźników  syndromu  agresji.
Jest  to  szczególnie  zaznaczone  w  przypadku  wskaźnika  agresji 
skierowanej  na  zewnątrz,  który  jest  najniższy  spośród  wszystkich 
badanych osadzonych. Skazani ci w porównaniu z biernymi przejawiają 
niższy  poziom  agresji  przemieszczonej  na  przedmioty,  a  także 
charakteryzuje ich również wyższa kontrola zachowań agresywnych

6. Osadzeni  nieaktywni  ruchowo  przejawiają  istotnie  wyższy  poziom 
agresywności  w  porównaniu  do  skazanych  podejmujących  aktywność 
fizyczną  zespołową,  indywidualną  oraz  aktywność  zróżnicowaną
w  zakresie  wskaźników  agresji  skierowanej  na  zewnątrz,  agresji 
przemieszczonej  i  agresji  fizycznej.  Wyjątek  stanowią  osadzeni 
uprawiający  wyłącznie  sporty  siłowe,  od  nich  bowiem  skazani  bierni 
uzyskują  niższy  wskaźnik  agresji  ukrytej  i  skierowanej  na  zewnątrz, 
globalnego  nasilenia  syndromu  agresji,  wrogości  wobec  otoczenia
i  nieuświadomionych  skórności  agresywnych,  agresji  przemieszczonej 
oraz  fizycznej  skierowanej  na  ludzi.  Przejawiają  też  stosunkowo 
najniższy  poziom  opanowania  i  kontroli  własnych  agresywnych 
zachowań. 

Hipoteza  druga zakładała,  że  na  zależności  pomiędzy  rodzajem 
aktywności  fizycznej  a  poziomem  nasilenia  agresji  osadzonych  istotny 
wpływ  wywierają  również  wybrane  zmienne  psychospołeczne.  Hipoteza
ta  potwierdziła  się  częściowo  w  zakresie  wybranych  zmiennych 
cząstkowych.

1. Wybrane  czynniki  psychospołeczne  (stopień  izolacji  skazanych,  wiek 
oraz  uprzednie  pobyty  w  więzieniu,  poziom  lęku)  wpływają
na  zaobserwowane  związki  rodzaju  aktywności  fizycznej  osadzonych
z poziomem nasilenia u nich agresywności.

2. Stopień izolacji osadzonych nie wywiera istotnego wpływu na zależności 
między  rodzajem  podejmowanej  przez  nich  aktywności  fizycznej
a  poziomem  przejawianej  agresywności.  Wszystkie  zaobserwowane 
różnice  w  zależności  od  rodzaju  aktywności  fizycznej  są  jednakowe 
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zarówno  u  skazanych  z  zakładu  karnego  typu  zamkniętego,
jak  i  półotwartego.  Jedynym  wyjątkiem  jest  tu  wskaźnik  globalnego 
nasilenia syndromu agresji, który jest zróżnicowany wśród grup z zakładu 
półotwartego,  natomiast  w  grupach  z  zakładu  zamkniętego  różnice
są nieistotne.

3. Wiek osadzonych wywiera istotny wpływ na zależności między rodzajem 
podejmowanej  przez  nich  aktywności  fizycznej  a  wybranymi 
wskaźnikami  ich  agresywności.  W  grupie  skazanych  młodocianych 
zaobserwowane  związki  występują  częściej  i  dotyczą  kontroli  agresji, 
wskaźnika globalnej  samoagresji,  ogólnego nasilenia  syndromu agresji, 
samoagresji  fizycznej  oraz agresji słownej.  U dorosłych  zróżnicowanie
w zakresie tych wskaźników nie wystąpiło. Pozostałe zależności w grupie 
młodocianych i dorosłych są jednakowe. 

4. Zmienna w postaci uprzednich pobytów w warunkach izolacji więziennej 
wywiera istotny wpływ na zależności, jakie zachodzą między rodzajem 
podejmowanej  przez  skazanych  aktywności  fizycznej  a  wybranymi 
wskaźnikami  ich  agresywności.  Wpływ  ten  jest  widoczny  w  grupie 
skazanych  odbywających  karę  pozbawienia  wolności  po  raz  pierwszy, 
gdzie  zanotowano  więcej  zależności  między  rodzajem  aktywności 
fizycznej  a  poziomem agresywności.  Dotyczy  to  wskaźników kontroli 
agresji,  agresji  skierowanej  na zewnątrz,  ogólnego nasilenia  syndromu 
agresji,  nieuświadomionych  skłonności  agresywnych,  agresji 
przemieszczonej  oraz  agresji  słownej.  Opisane  wyżej  zależności  nie 
występują w grupie skazanych recydywistów penitencjarnych, natomiast 
pozostałe zależności w obydwu grupach są jednakowe.

5. Poziom lęku osadzonych wpływa na zależności, jakie zachodzą między 
rodzajem podejmowanej  przez  nich  aktywności  fizycznej  a  poziomem 
przejawianej agresywności.

a) Niski  poziom  lęku  jako  stanu wpływa  korzystnie
na  relacje  zachodzące  pomiędzy  aktywnością  fizyczną 
zespołową  i  indywidualną  (bez  siłowej)  a  poziomem 
agresywności  osadzonych.  Zależności  te  są  szczególnie 
widoczne  w  przypadku  skazanych  uprawiających  gry  
zespołowe, gdyż niskiemu poziomowi leku - stanu towarzyszy 
niski poziom prawie wszystkich wskaźników agresji (wyjątek, 
dotyczy  skłonności  do  odwetu,  gdzie  brak  jest  istotnej 
korelacji).  W  pozostałych  grupach  skazanych  aktywnych 
zależności  między  aktywnością  a  agresywnością  występują, 
ale  dotyczą  zaledwie kilku zmiennych.  W grupie  skazanych 
podejmujących  indywidualną  aktywność  fizyczną niski 
wskaźnik  leku  stanu  koreluje  z  niskim  poziomem  agresji 
ukrytej i samoagresji fizycznej. Aktywności fizycznej  siłowej  
towarzyszą odwrotne zależności.  Niski  poziom leku – stanu 
współwystępuje  z  wysokimi  wskaźnikami  globalnej 
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samoagresji,  agresji  zewnętrznej,  ogólnym  nasileniem 
syndromu  agresji,  samoagresją  emocjonalną, 
nieuświadomionymi  skłonnościami  agresywnymi,  agresją 
przemieszczoną,  pośrednią,  słowną  i  fizyczną.  Korelacje
w grupie skazanych podejmujących  zróżnicowaną aktywność 
fizyczną są  dodatnie  i  dotyczą  agresji  ukrytej,  samoagresji 
fizycznej,  nieuświadomionych  skłonności  agresywnych  oraz 
agresji pośredniej. 

b) Niski  poziom  lęku  jako  cechy, czyli  względnie  trwałej 
dyspozycji  osobowościowej,  wpływa  korzystnie  na  relacje, 
jakie  zachodzą  pomiędzy  aktywnością  fizyczną  zespołową
i  indywidualną  (bez  siłowej)  a  poziomem  agresywności 
osadzonych.  Zależności te są najbardziej  widoczne w grupie 
skazanych  uprawiających  gry  zespołowe,  gdzie  wartości 
wszystkich  wskaźników  istotnie  korelują  z  poziomem  lęku 
cechy.  Osadzeni  uprawiający  aktywność  indywidualną, 
których charakteryzuje niski poziom lęku – cechy, przejawiają 
niższy  poziom  globalnej  samoagresji  oraz  agresji 
emocjonalnej.  W  grupie  skazanych  uprawiających  sporty  
siłowe zachodzą  odwrotne  korelacje.  Niski  poziom  lęku  – 
cechy  współwystępuje  u  nich  z  wysokimi  wskaźnikami 
skłonności  do  odwetu,  agresji  ukrytej  i  skierowanej
na zewnątrz, ogólnego nasilenia syndromu agresji, wrogości, 
nieuświadomionych  skłonności  agresywnych,  agresji 
przemieszczonej, pośredniej, słownej i fizycznej. Jednocześnie 
niski  poziom  leku  koreluje  dodatnio  z  niską  kontrolą 
zachowań  agresywnych.  Wpływ  poziomu  lęku  jako  cechy
na relację zachodzące między podejmowaniem zróżnicowanej  
aktywności  fizycznej a  poziomem  agresywności  dotyczy 
większości wskaźników syndromu agresji. Niski poziom leku 
–  cechy  współwystępuje  z  wysokim  wskaźnikiem  kontroli 
zachowań agresywnych. Natomiast niskie wskaźniki globalnej 
oraz  emocjonalnej  i  fizycznej  samoagresji,  agresji  ukrytej
i zewnętrznej, ogólnego nasilenia syndromu agresji, wrogości 
wobec  otoczenia,  agresji  przemieszczonej  i  słownej 
współwystępują z niskim poziomem lęku jako cechy.
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ROZDZIAŁ 4
Dyskusja, wnioski i implikacje praktyczne

4.1. Dyskusja wyników badań
Wyniki  badań  wskazują,  że  kultura  fizyczna  jest  tym  obszarem 

aktywności  skazanych,  do  którego  można  skutecznie  nawiązać  w  trakcie 
procesu resocjalizacji penitencjarnej. 

Wpływ aktywności fizycznej na poziom syndromu agresji więźniów nie 
jest jeszcze dostatecznie poznany. Nasuwa się pytanie, czy uzyskane wyniki 
nie świadczą  raczej  o tym,  że osoby bardziej  agresywne wybierają  sporty 
siłowe,  a  chęć  uprawiania  sportów  zespołowych  zgłaszają  skazani  mniej 
agresywni.  Istnieje  oczywiście  taka  możliwość,  agresja  to  przecież 
spowodowanie  szkody  lub  wyrządzenie  krzywdy,  do  realizacji  których 
potrzebna  jest  siła  fizyczna.  Z  obserwacji  wynika  jednak,  że  poziom 
agresywności  skazanych  biorących  udział  w  jakichkolwiek  zajęciach 
sportowo  –  rekreacyjnych  jest  początkowo  podobny.  Aktualna  praktyka 
penitencjarna,  wynikająca  z  przeludnienia  jednostek,  braków  kadrowych, 
ograniczonej bazy sportowej, sprawia, że w zajęciach ruchowych uczestniczą 
w większości  wybrani  skazani.  Warunkiem udziału  w  nich  jest  właściwa 
postawa i współudział w procesie resocjalizacji. Można zatem przypuszczać, 
że  skazani  uprawiający  zarówno  gry  zespołowe,  jak  i  sporty  siłowe 
prezentują  początkowo  podobne  zachowania  i  zbliżony  poziom  agresji,
co  jest  podstawą  uzyskania  przez  nich  zgody  administracji  na  udział
w jakichkolwiek ćwiczeniach fizycznych. Uzyskane różnice wyników mogą 
być wskaźnikiem wpływu różnych rodzajów aktywności fizycznej na poziom 
agresywności  więźniów.  Potwierdzają  one  również  obserwacje  personelu 
więziennego  w  zakresie  zróżnicowanego  wpływu  dyscyplin  sportowych
na proces  resocjalizacji.  O ile  gry zespołowe nie  budzą  wielu  zastrzeżeń,
o  tyle  sporty  siłowe  spostrzegane  są  przez  blisko  połowę  badanych 
funkcjonariuszy,  wręcz  jako  szkodliwe  dla  procesu  resocjalizacji  (Poklek, 
2003). Zmiana poziomu agresywności w zależności od rodzaju aktywności 
może  być  zaobserwowana  w  szczególności,  gdy  z  jakiś  powodów 
(najczęściej dyscyplinarnych) pozbawi się skazanych możliwości aktywności 
fizycznej.  Często bywa,  że osadzeni,  którym cofnięto zgodę na ćwiczenia
w  siłowni  (gdy  nie  widzą  już  korzyści  w  postaci  ćwiczeń  fizycznych) 
sprawiają  sporo  kłopotów  wychowawczych,  nierzadko  rezygnują
ze współpracy z wychowawcą w procesie  resocjalizacji,  a ich zachowanie 
ulega  znacznemu  pogorszeniu.  Niektórzy  z  nich  stają  się  buntowniczy, 
roszczeniowi  i  agresywni.  Jeżeli  natomiast  do  zaprzestania  aktywności 
fizycznej zmuszeni są skazani uprawiający inne dyscypliny ich zachowanie 
zaburzone  jest  w  mniejszym  stopniu.  Najczęściej  w  takich  przypadkach 
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zaburzenia  manifestowane  są  w  łagodniejszej  formie  lub  nie  występują
w ogóle30. 

Zróżnicowanie  uzyskanych  wyników  w  zakresie  nasilenia  agresji
w  zależności  od  rodzaju  podejmowanej  aktywności  fizycznej  jest  także 
potwierdzeniem publikowanych badań dotyczących korzystnego wpływu gier 
zespołowych (Michniewicz, 2005) i negatywnego wpływu sportów siłowych 
(Łapiński, 2003, 2006) na poziom agresji więźniów. 

Przyczyn  zróżnicowanego  wpływu  wybranych  rodzajów  aktywności 
fizycznej  na poziom agresji  więźniów można doszukiwać się w specyfice 
współzawodnictwa:  walka  z  siłami  natury  lub  przeciwnikiem,  pośrednia
lub bezpośrednia konfrontacja z rywalem, współzawodnictwo indywidualne 
lub  drużynowe  (Kosendiak,  2005).  Rywalizacja  sportowa  rodzi  swoiste 
uczucia związane z walką sportową, czyli zorganizowaną formą uzyskiwania 
przewagi nad przeciwnikiem (Czernikowa, 1978). 

Aktywność  fizyczna  pozwala  w  sposób  zastępczy  wyładować  napięcie 
emocjonalne  i  przenieść  agresywne  instynkty  w  obszary  akceptowane 
społecznie  obniżając  prawdopodobieństwo  występowania  destrukcyjnych 
zachowań  w  przyszłości.  Sport  jest  traktowany  jako  dozwolony  „obiekt 
zastępczy” (Gąsowski, 1993) lub sublimacja agresywnego popędu w formę 
akceptowaną  społecznie  (Rudziński,  1993).  Wydaje  się  jednak,  że  samo 
wykonywanie  ćwiczeń  nie  daje  takiego  efektu,  a  dopiero  walka  sportowa 
może  skutecznie  zmniejszyć  agresywność,  dzięki  specyficznym  uczuciom 
pojawiającym się w trakcie współzawodnictwa, „ujętego w karby fair play” 
(Czernikowa,  1978,  Pospiszyl,  1998).  Świadczą  o tym wysokie  wskaźniki 
agresji skazanych podejmujących trening siłowy, pozbawiony w warunkach 
więzienia elementów rywalizacji o charakterze czysto sportowym.

Gra  zespołowa  jest  szczególną  postacią  konfliktu  między  stronami,
w  którym  zwycięża  strona  lepsza,  przy  respektowaniu  ustalonych 
regulaminem  zasad  gry  (Naglak,  2001).  Wspólne  wykonywanie  ćwiczeń 
prowadzi do zawiązania się grupy, a po pewnym czasie dochodzi do zmiany 
dystansu psychologicznego (Tyszka, 1991) i zwiększenia spójności grupowej 
(Krawczyński,  1995).  Wzmacniający  wpływ  grupy  sportowej  polega
na  ciągłej  ocenie  poszczególnych  zawodników,  czego  konsekwencją  jest 
aprobata  lub  dezaprobata  prezentowanych  postaw  i  zachowań  (Gracz, 
Sankowski,  2000).  Można  powiedzieć,  że  w  sytuacji  walki  sportowej 
wytwarza  się  podwójna  kontrola  zewnętrzna.  Z  jednej  strony  sędzia 
kontroluje  i karze  regulaminowo,  a  z  drugiej  strony  członkowie  własnej 
grupy  regulują  i przyczyniają  się  do  redukcji  zachowań  agresywnych
u swoich zawodników – to chyba najważniejsza zaleta sportów zespołowych. 
Mechanizm  ten  prawdopodobnie  nie  występuje  w  przypadku  skazanych 
koncentrujących się podczas treningu tylko na jednej zdolności motorycznej 

30 na  podstawie  własnych  obserwacji  autora  i  analizy  akt  osobopoznawczych  oraz 
bezpośrednich rozmów z personelem penitencjarnym
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– sile oraz wyglądzie  zewnętrznym – z pominięciem reguł i zasad czystej 
gry, obowiązujących w innych dyscyplinach.

W  dyscyplinach  indywidualnych  wpływ  procesów  grupowych  jest 
znacznie mniejszy,  gdyż zawodnik samodzielnie pracuje na wynik.  Jednak
i  tu  oprócz  elementów  sportowych  (siła,  wytrwałość,  szybkość,  taktyka, 
umiejętności techniczne) wystawiona zostaje na próbę samokontrola gracza
i konieczność trzymania się zasad fair play (Poznaniak, 1995).

Skazani  podejmujący  aktywność  fizyczną  o  charakterze  siłowym 
przejawiają  najwyższy  poziom  nasilenia  syndromu  agresji  skierowanej
na  otoczenie  i  innych  ludzi.  Wyjaśnienia  można  szukać  w  specyfice 
środowiska więziennego,  w którym kult  siły i  „twardego człowieka” idzie
w parze z demonstrowaną pogardą dla innych, wrogą postawą w stosunku
do  personelu  więziennego  oraz  kierowaniem  się  zasadą  przemocy
w  kontaktach  ze  współosadzonymi  (Kolęda,  1995,  Kosewski,  1977, 
Szaszkiewicz, 1997). Prawdopodobnie zwiększenie siły i poprawa sylwetki, 
bez  psychospołecznych  mechanizmów  wzmacniających  samokontrolę, 
obecnych w innych dyscyplinach sportowych, wzmaga nasilenie się wrogich 
postaw  skazanych.  Przeprowadzone  badania  wykazują  korzystny  wpływ 
aktywności  siłowej  tylko  na  poziom  samoagresji,  co  można  tłumaczyć 
poszanowaniem  tych  skazanych  własnego  ciała  i  niechęcią
do  samokaleczania  się.  W  literaturze  opisywany  jest  korzystny  wpływ 
sportów  siłowych  na  opanowanie  (Skoczylas,  1992)  oraz  kanalizowanie 
agresywnych instynktów (Pospiszyl, 1998). Wpływ ten wynika z obniżania 
się  na  skutek  ćwiczeń  siłowych  ACTH  i  kortyzolu  –  hormonów  stresu 
(Lipiński,  2002),  dlatego  może  mieć  charakter  doraźny  i  ograniczony 
czasowo. Efekt ten nie wspomagany innymi psychospołecznymi czynnikami 
nie  jest  tak  długotrwały,  żeby  miał  wpływ  na  kształtowanie  postaw 
prospołecznych, jak dzieje się to w przypadku gier zespołowych. 

Skazani ćwiczący w siłowni nie mają także możliwości bezpośredniego 
kontaktu z przeciwnikiem w trakcie sportowej walki, dlatego może pojawić 
się u nich pewien niedosyt rywalizacji i chęć konfrontowania się z innymi. 
Demonstracja  swoich  osiągnięć  (zwiększonej  masy  mięśniowej  oraz  siły) 
może się jednak odbywać poza obszarem sportowym i przyjmować postać 
agresywnej  dominacji.  Natomiast  włączenie  w  cykl  treningowy 
zróżnicowanych  form aktywności  fizycznej,  zwłaszcza  zespołowej  wydaje 
się ograniczać ten efekt, o czym świadczą istotnie niższe wyniki osadzonych 
uprawiających oprócz ćwiczeń siłowych inne rodzaje aktywności fizycznej. 

Stopień  izolacji  skazanych  nie  ma  wpływu  na  stwierdzone  zależności 
między  rodzajem  aktywności  a  poziomem  agresji,  a  zatem  walory 
aktywności  fizycznej  mogą  być  wykorzystywane  zarówno  w  zakładzie 
karnym typu  zamkniętego,  jak i  półotwartego.  Natomiast  brak  uprzednich 
pobytów  w  warunkach  izolacji  więziennej  oraz  młody  wiek  wpływają
na zależności między aktywnością fizyczną a wybranymi wskaźnikami ich 
agresywności.  Osoby będące pierwszy raz w warunkach izolacji,  podobnie 
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jak  młodociani  więźniowie,  ze  względu  na  niższy  poziom  demoralizacji,
są  bardziej  podatni  na  oddziaływania  wychowawcze,  w  tym  również
i na wpływy różnych rodzajów aktywności fizycznej na poziom agresji.

Wyniki  prezentowanych  badań  potwierdzają  wcześniejsze  doniesienia
w  literaturze  o  redukcji  lęku  i  napięć  psychicznych  oraz  poprawie 
samopoczucia  dzięki  aktywności  fizycznej  (Drabik,  1995,  Sahaj,  2001). 
Wpływ  aktywności  fizycznej  na  poziom  lęku  może  być  spowodowany
z jednej strony efektem oddziaływania ćwiczeń na fizyczną sferę człowieka, 
z  drugiej  zaś  występowaniem  mechanizmów  o  charakterze 
psychospołecznym uaktywniających się w trakcie aktu ruchowego. Pozornie 
jest to zjawisko zadowalające, które mogłoby poprawić proces oddziaływania 
resocjalizacyjnego  na  osoby  wykolejone  społecznie.  Jednak  o  ile  jest
to  pożądane  w  przypadku  skazanych,  u  których  wysoki  początkowo  lęk 
dezorganizuje  proces  resocjalizacji,  to  w  przypadku  tych  osadzonych,
u  których  występuje  „deficyt”  tego  uczucia  wydaje  się  być  niepotrzebne 
(Lipkowski,  1987).  Może  bowiem  w  konsekwencji  doprowadzić
do  niepożądanych  w  warunkach  więzienia  sytuacji,  że  staną  się  oni  zbyt 
pewni siebie, zaczepni, aroganccy i bardziej brutalni, a co gorsze również bez 
lęku i obaw będą to manifestować. 

Analizując poszczególne dyscypliny pod kątem ich związku z poziomem 
lęku  przejawianego  przez  skazanych  należy  pamiętać  o  specyfice  terenu 
badań  (stałe  poczucie  zagrożenia,  frustracja).  Niewątpliwie  na  poziomie 
fizjologicznym  każda  aktywność  fizyczna  sprzyja  redukcji  napięcia 
wewnętrznego osadzonych – tzw. efekt endorfinowy (Gacek, 2000), o czym 
świadczy  najwyższy  poziom  lęku  u  skazanych  nieaktywnych  ruchowo. 
Najniższy poziom lęku zanotowano u skazanych podejmujących aktywność 
fizyczną  zespołową,  co  oprócz  efektów  fizjologicznych  może  wynikać 
również  z  nawiązywania  satysfakcjonujących  kontaktów  społecznych 
opartych  na  koleżeństwie  i  bezinteresowności,  będąc  alternatywą  dla 
dominujących w więzieniu relacji opartych na zasadach wzajemnej przemocy 
i  eksploatacji  (Kosewski,  1977).  Niski  poziom  lęku  u  skazanych 
podejmujących  aktywność  o  charakterze  siłowym  zależy  prawdopodobnie
od zwiększenia się poczucia bezpieczeństwa osobistego ćwiczących (wzrost 
siły,  poprawa  sylwetki,  zmiana  spostrzegania  przez  współosadzonych
i  wyższa  pozycja  w  hierarchii  grupowej).  Związek  między  uprawianiem 
pozostałych dyscyplin  indywidualnych a obniżonym poziomem lęku może 
wynikać  z  konieczności  skupienia  się  na  wykonywanym  ćwiczeniu
i całkowitego odwrócenia uwagi od stresujących myśli, satysfakcji z rozwoju 
sprawności  i  odniesionych  sukcesów.  Tenis  i  badminton  to  dyscypliny 
wymagające dostosowania się do aktywności przeciwnika, celem antycypacji 
jego  działań  i  właściwej  reakcji.  To  wymaga  odpowiedniego  stanu 
pobudzenia  psychicznego,  który  zawęża  się  do  sfery gry i  eliminuje  inne 
rodzaje  pobudzeń  niezwiązanych  z  rozgrywką  (Kulczycki,  2002,  Nawara, 
2000, Steler, 2001). Być może prezentowany przez skazanych uprawiających 

158



sporty indywidualne stosunkowo najwyższy poziom lęku spośród wszystkich 
aktywnych  fizycznie,  wiąże  się  z  mniej  trwałymi  efektami 
psychospołecznymi  tych  dyscyplin,  ograniczonymi  tylko  do  aktywności 
ruchowej w trakcie ćwiczeń lub gry.

Istnieją  w  literaturze  doniesienia  o  istotnych  zależnościach  między 
poziomem  lęku  i  występowaniem  zachowań  agresywnych.  (Klichowski, 
1994, Ronschburg,  1993).  H. J.  Eysenck (1977) podaje,  że  zbyt  niski  lęk 
sprzyja  występowaniu  zachowań  agresywnych,  co  tłumaczy  nie 
wytworzeniem się w okresie rozwojowym warunkowego odruchu lęku, który 
hamowałby  zachowania  nieakceptowane  społecznie.  A.  Kępiński  (2002)
z kolei wskazuje, że zachowania agresywne mogą być spowodowane bardzo 
wysokim  poziomem  lęku.  Można  zatem  przypuszczać,  że  ograniczenie 
występowania  zachowań  agresywnych  wiąże  się  ze  stabilizacją  lęku
na  optymalnym  dla  danej  osoby  poziomie.  Spostrzeżenia  te  potwierdzają 
również wyniki badań. Skazani ćwiczący w siłowni charakteryzują się niskim 
poziomem  lęku  i  zarazem  najwyższymi  wskaźnikami  agresywności. 
Prawdopodobnie  w  ich  przypadku  zachwiana  została  równowaga  między 
poziomem  lęku  i  agresji,  o  czym  świadczy  odwrotna  korelacja  między 
poziomem lęku i wybranymi wskaźnikami agresywności. Natomiast w grupie 
skazanych  uprawiających  gry  zespołowe  poziom  lęku  wydaje  się  być 
optymalny  (niski  poziom  lęku  koreluje  istotnie  z  niskim  poziomem 
agresywności).  Wzajemna  relacja  między  przejawianym  lękiem  a  agresją 
skazanych  podejmujących  aktywność  fizyczną  wydaje  się  przynajmniej 
częściowo  wyjaśniać  związek  podejmowania  przez  nich  poszczególnych 
rodzajów aktywności z poziomem ich agresji. Wpływ ten nie oznacza jednak 
prostego  związku  przyczynowo  –  skutkowego  (metoda  korelacyjna  nie 
wskazuje  bowiem  kierunku  wpływu).  Na  zależności  te  niewątpliwie 
oddziałują  zróżnicowane  czynniki:  psychofizyczne  efekty  ćwiczeń 
fizycznych,  mechanizmy  psychospołeczne  uaktywniające  się  w  trakcie
i po akcie ruchowym, specyfika więzienia jako środowiska społecznego.

Jak  wynika  z  przeprowadzonych  badań  oprócz  znajomości  oczekiwań
i preferencji  skazanych w zakresie  kultury fizycznej,  w projektowaniu dla 
nich zajęć ruchowych  powinno uwzględniać  się  wpływ różnych  rodzajów 
aktywności  fizycznej  na poziom ich agresji,  a także specyfikę  środowiska 
więziennego  oraz  poszczególne  kategorie  osadzonych.  Dlatego  w  każdej 
jednostce penitencjarnej powinno zatrudniać się profesjonalistę zajmującego 
się  organizowaniem procesu resocjalizacyjnego  wykorzystującego  dorobek 
kultury  fizycznej  (Dobrzeniecki,  1998a,  Głuch,  2002,  Poklek,  2001b, 
Rejzner, 1995, Rejzner, Bulenda, 1985). Fachowca, który zorganizuje cykl 
oddziaływań, zgodnie z zamierzonym celem i wszystkimi ogniwami procesu 
wychowania  w  kulturze  fizycznej  (Osiński,  2002,  Strzyżewski,  1990). 
Wychowawcę (instruktora), który będzie potrafił zdiagnozować środowisko
i potrzeby osadzonych w zakresie aktywności fizycznej i dokonać stosownej 
prognozy,  zaprojektuje  i  zrealizuje  zajęcia  ruchowe na wysokim poziomie 
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merytorycznym, wreszcie będzie umiał ocenić ich skuteczność i przydatność 
w  dalszym  procesie  resocjalizacji  penitencjarnej.  Jednocześnie  będzie
on spełniał rolę animatora kultury fizycznej, a zarazem autentycznego lidera 
propagującego  zdrowy  styl  życia  w  całym  środowisku  więziennym 
(Siwiński, 2002). Podkreślenia wymaga fakt, że właściwą osobą spełniającą 
w  pełni  te  wymogi  może  być  tylko  absolwent  wychowania  fizycznego, 
przeszkolony  w  zakresie  resocjalizacji  penitencjarnej,  a  nie  odwrotnie  – 
specjalista resocjalizacji po kursie np. rekreacji ruchowej (Łapiński, Poklek, 
2006).

Przeprowadzone  badania  miały  udzielić  odpowiedzi  na  ważne  pytanie 
natury  praktycznej  i  spełniły  przyjęte  założenia.  Uzyskane  wyniki 
potwierdzają  badania  sondażowe  (Poklek,  2001),  obserwacje  autora
i  personelu  więziennego  (Poklek,  2003)  oraz  doniesienia  w  literaturze 
przedmiotu  o  zróżnicowanym  poziomie  agresji  skazanych  w  zależności
od podejmowanej przez nich w trakcie odbywania kary różnej aktywności 
fizycznej (Michniewicz, 2003, 2005, Łapiński, 2003, 2005, 2006a).

4.2. Wnioski
Przeprowadzone  badania  upoważniają  do  sformułowania  następujących 
wniosków:
1. Brak  aktywności  fizycznej  w  trakcie  odbywania  kary  pozbawienia 

wolności  wpływa na funkcjonowanie  osadzonych.  Skazani  nieaktywni 
przejawiają  wyższe  wskaźniki  agresji  oraz  niższą  kontrolę  zachowań 
agresywnych  w  porównaniu  do  skazanych  aktywnych  fizycznie, 
z wyjątkiem skazanych aktywnych siłowo.

2. Aktywność  fizyczna  nie  wywiera  istotnego  wpływu  na  skłonności 
więźniów  do  działań  odwetowych,  różnych  form  samoagresji  oraz 
agresję pośrednią i słowną. 

3. Aktywność  fizyczna  wpływa  na  poziom  wybranych  wskaźników 
syndromu  agresji  osób  pozbawionych  wolności,  a  wpływ  ten  jest 
uzależniony od rodzaju podejmowanej aktywności. Najkorzystniejszym 
rodzajem  aktywności  fizycznej,  z  punktu  widzenia  resocjalizacji 
więziennej są gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) oraz 
wybrane  sporty  indywidualne  (tenis,  badminton,  gimnastyka, 
lekkoatletyka). 

4. Podejmowanie  aktywności  fizycznej  zespołowej  wpływa  na  obniżenie 
wskaźników agresji  przemieszczonej  na przedmioty i agresji  fizycznej 
oraz zwiększenie kontroli zachowań agresywnych. Pozostałe wskaźniki 
agresji  są  w  tej  grupie  również  niższe  niż  wskaźniki  skazanych 
niepodejmujących żadnej aktywności fizycznej.

5. Aktywność fizyczna o charakterze indywidualnym, z wyjątkiem spotów 
siłowych,  wpływa  korzystnie  na  obniżenie  agresji  fizycznej.  Skazani
ci  w  porównaniu  ze  skazanymi  biernymi  przejawiają  również  niższy 
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poziom  agresji  przemieszczonej  oraz  wyższą  kontrolę  zachowań 
agresywnych.

6. Aktywność fizyczna o charakterze siłowym (kulturystyka, podnoszenie 
ciężarów,  wieloboje  siłowe)  podejmowana  przez  więźniów  w trakcie 
odbywania kary pozbawienia wolności budzi uzasadnione zastrzeżenia. 
Skazani  podejmujący  wyłącznie  ten  rodzaj  aktywności  fizycznej 
charakteryzują  się  najwyższym  ogólnym  wskaźnikiem  nasilenia 
syndromu  agresji.  Przejawiają  również  najwyższy  poziom  agresji 
ukrytej,  skierowanej  na  zewnątrz,  wrogości  wobec  otoczenia,  agresji 
przemieszczonej  i  fizycznej,  a  ich  poziom  kontroli  zachowań 
agresywnych jest najniższy spośród wszystkich badanych. 

7. Zaobserwowane  niekorzystne  związki  między  aktywnością  fizyczną 
siłową a podwyższoną agresywnością nie występują, gdy skazani oprócz 
ćwiczeń  w siłowni  podejmują  również  zespołowe  rodzaje  aktywności 
fizycznej.  Podejmowaniu  przez  skazanych  zróżnicowanej  aktywności 
fizycznej towarzyszy najniższy spośród wszystkich badanych wskaźnik 
agresji skierowanej na zewnątrz oraz agresji przemieszczonej i fizycznej. 
W grupie tej zwiększona jest również kontrola zachowań agresywnych, 
co  może  świadczyć  o  korzystnym  wpływie  gier  zespołowych
na niwelowanie  negatywnych  wpływów ćwiczeń  siłowych  na  poziom 
agresji.

8. Zaobserwowane  związki  między  rodzajem  aktywności  a  poziomem 
agresji  dotyczą  zarówno  skazanych  z  zakładu  zamkniętego,
jak i półotwartego. Świadczy to o tym, że stopień izolacji więźniów nie 
ma związku z badanymi zależnościami.

9. Młodociani więźniowie są bardziej podatni na wpływy różnych rodzajów 
aktywności  fizycznej  na  poziom  agresji.  Korzystny  wpływ  gier 
zespołowych  i  niekorzystny  sportów  siłowych  występuje  częściej
u  skazanych  młodocianych,  podczas  gdy  zależności  te  nie  są  aż  tak 
widoczne w grupie dorosłych. 

10. Recydywiści penitencjarni nie wykazują podatności na wpływ różnych 
rodzajów  aktywności  fizycznej  na  poziom  agresji.  Stwierdzone 
zależności  aktywności  fizycznej  i  agresji  dotyczą  przede  wszystkim 
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. 

11. Wpływ aktywności fizycznej skazanych na poziom lęku jako ich cechy 
osobowościowej  jest  nieistotny.  Aktywność  fizyczna  podejmowana
w  więzieniu  wpływa  natomiast  na  obniżenie  lęku  jako  aktualnie 
przeżywanego stanu psychicznego,  co może bezpośrednio przyczyniać 
się  do  zwiększenia  efektów  resocjalizacji  związanych  z  redukcją 
napięcia  emocjonalnego,  poprawą  samopoczucia,  wzrostem  pewności 
siebie i wiarą we własne siły oraz zwiększeniem otwartości w sytuacjach 
społecznych. 

12. W przypadku skazanych podejmujących aktywność fizyczną zespołową 
obniżony poziom lęku jako stanu i lęku jako cechy wpływa korzystnie na 

161



zmniejszenie  poziomu  wszystkich  rodzajów  agresji.  Natomiast
u  skazanych  podejmujących  indywidualne  rodzaje  aktywności,
z  wyjątkiem sportów siłowych,  związek  lęku jako stanu i  jako cechy
z poziomem agresji jest nieznaczny. Niski poziom lęku współwystępuje 
z obniżonym poziomem agresji ukrytej i różnych form samoagresji.

13. Obniżenie  lęku  powinno  iść  w  parze  ze  zmniejszaniem  się  nasilenia 
agresywności,  gdyż  w  przeciwnym  razie  skutkiem  będzie  wzrost 
zachowań  nieakceptowanych  społecznie  i pogłębianie  się  procesu 
niedostosowania.  W  przypadku  skazanych  podejmujących  aktywność 
fizyczną siłową jest to zjawisko niekorzystne. W ich grupie niski poziom 
lęku  jako  stanu  i  jako  cechy  współwystępuje  z  podwyższonym 
poziomem  większości  rodzajów  agresji,  co  jest  zjawiskiem 
niepożądanym w warunkach więzienia.

14. Wśród  skazanych  podejmujących  zróżnicowaną  aktywność  fizyczną 
niski  poziom  lęku  stanu  wpływa  na  obniżenie  agresji  ukrytej, 
samoagresji  fizycznej,  nieuświadomionych  skłonności  do  agresji  oraz 
agresji  przemieszczonej.  Natomiast  niski  poziom  lęku  jako  cechy 
wpływa korzystnie na zwiększenie kontroli zachowań agresywnych oraz 
obniżenie większości wskaźników agresywności.

4.3. Wskazania praktyczne dla personelu więziennego
Praktyka  penitencjarna  oczekuje  od  teorii  wychowania  precyzyjnych 

rozwiązań,  gotowych  recept.  Nauka  natomiast  analizując  związki 
przyczynowo  –  skutkowe,  mimo  starań  badaczy,  może  dać  jedynie 
odpowiedzi  o  określonym  stopniu  prawdopodobieństwa,  zwłaszcza,  gdy 
chodzi  o  tak  delikatną  materię,  jaką  stanowi  osobowość  ludzka,  czy inne 
czynniki wpływające na funkcjonowanie człowieka. Niemożliwe jest zatem 
sformułowanie  bezwyjątkowych  prawideł,  które  po  zastosowaniu  ich
w praktyce będą gwarantowały stuprocentowy sukces. Nie zwalnia to jednak 
badaczy  od  poszukiwania  czynników  optymalizujących  oddziaływania 
penitencjarne, a wychowawców od stwarzania warunków przybliżających ich 
do osiągnięcia ideału wychowawczego. Celem prezentowanych badań było 
między  innymi  dostarczenie  osobom  zajmującym  się  resocjalizacją
w  warunkach  izolacji  więziennej  wskazówek,  dotyczących  wykorzystania 
aktywności  fizycznej  w resocjalizacji  penitencjarnej  oraz wpływu różnych 
rodzajów aktywności fizycznej na poziom agresji więźniów.

Należy  jasno  powiedzieć,  że  aktywność  ruchowa  nawet  bardzo 
intensywna  nie  wychowuje  samoczynnie  dobrego  i  wartościowego 
człowieka, a sport może kształtować zarówno dobre, jak i złe strony ludzkiej 
psychiki.  Dlatego  konieczna  jest  refleksja  nad  tym  jak  postępować,  żeby 
poprzez  kulturę  fizyczną  pozytywnie  oddziaływać  na  osadzonych
i  pielęgnować  tkwiące  w  niej  ogólnoludzkie  wartości.  Wydaje  się,
że  odpowiednio  dobrana,  czyli  uwzględniająca  specyfikę  miejsca  oraz 
charakterystykę  osób,  aktywność  fizyczna  powinna znaleźć  swoje  miejsce 
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wśród  środków  resocjalizacyjnych.  Realizacja  opiekuńczych, 
wychowawczych  i  terapeutycznych  funkcji  kultury  fizycznej  jako  środka 
resocjalizacji  osób pozbawionych  wolności  wymaga jednak uwzględnienia 
poniższych wskazań.
1. Zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  stwarzają  dogodne  warunki

do  praktycznego  zastosowania  wszystkich  metod  wychowania  (wpływu 
osobistego i sytuacyjnego, wykorzystania grupy oraz samowychowania), 
ale  warunkiem  jest  świadomość  czynności  podejmowanych  przez 
wychowawców,  instruktorów,  czyli  osób  powołanych  do  realizacji 
penitencjarnych  zadań.  Zajęcia  nie  mogą  się  więc  ograniczać  tylko
do zabezpieczenia miejsca i udostępnienia sprzętu sportowego skazanym, 
ale  wymagają  stosowania  zróżnicowanych  form  aktywizacji  fizycznej 
skazanych i czynnego udziału personelu.

2. Realizacja  procesu  wychowania  fizycznego  resocjalizującego  wymaga 
starannego  doboru  rodzaju  aktywności  fizycznej  do  określonego 
skazanego:

a) najbardziej  pożądanym  rodzajem  aktywności  fizycznej, 
który  powinien  być  jak  najczęściej  wykorzystywany
w  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  są  gry 
zespołowe – piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Mają one 
istotny  wpływ  na  redukcję  różnych  form  agresywności 
więźniów i  przez  to  mogą  przyczyniać  się  do  poprawy ich 
funkcjonowania  w  trakcie  odbywania  kary  oraz  społecznej 
readaptacji.  Tego  rodzaju  aktywności  nie  powinno  się 
proponować  skazanym,  którzy  nie  posiadają  elementarnych 
umiejętności  społecznych  w  zakresie  prawidłowego 
funkcjonowania  w  grupie  np.  współpracy  w  zespole,  czy 
sportowej rywalizacji; 

b) wykorzystywanie  sportów  siłowych –  podnoszenie 
ciężarów,  kulturystyka,  wieloboje  siłowe  –  jako  środka 
oddziaływania  w  warunkach  izolacji  więziennej  jest 
niekorzystne, gdyż może przynieść więcej szkód, niż korzyści. 
Aktywność fizyczna tego rodzaju może podwyższać poziom 
różnych  form  agresji  więźniów,  co  może  utrudniać  proces 
resocjalizacji  i  ich  funkcjonowanie  w  warunkach  izolacji 
więziennej.  Nie  wolno  zatem  jej  proponować  skazanym 
charakteryzującym się tendencjami do dominacji i  wrogości,
a  w  szczególności  skazanym  za  przestępstwa  z  użyciem 
przemocy.  Nie  oznacza  to  jednak  konieczności  wyłączenia
z oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych ćwiczeń w siłowni, 
gdyż  mogą  one  korzystnie  wpłynąć  na  wybrane  kategorie 
więźniów. Aktywność fizyczną o charakterze siłowym można 
proponować  skazanym,  którzy  odznaczają  się  wysokim 
poziomem lęku, współwystępującym z negatywnym obrazem 
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samego  siebie  i  niską  samooceną.  Ponadto  można
ją  proponować  skazanym  dokonującym  nawykowo 
samouszkodzeń  ciała  lub  mającym  skłonności  samobójcze, 
jako  skuteczny  sposób  odreagowania  napięć  emocjonalnych
i przekierowania aktywności psychofizycznej na inne tory; 

c) podejmowaniu  zróżnicowanej aktywności  fizycznej – 
uprawianie zarówno ćwiczeń siłowych i  gier  zespołowych – 
towarzyszą  niskie  wskaźniki  agresywności,  dlatego 
osadzonym,  którzy  preferują  aktywność  fizyczną  siłową 
powinno  się  proponować  dodatkowo  uprawianie  gier 
zespołowych,  które  mogą  zminimalizować  niekorzystny 
wpływ  uprawiania  w  trakcie  odbywania  kary  wyłącznie 
sportów siłowych; 

d) aktywność  fizyczna  indywidualna –  tenis,  badminton, 
gimnastyka,  lekkoatletyka  –  jest  skutecznym  środkiem 
oddziaływania.  Aktywność  tego  rodzaju  współwystępuje
z niskim poziomem agresji, dlatego jest wskazana szczególnie 
dla tych skazanych, którzy z różnych powodów (np. względów 
ochronnych)  nie  mogą uczestniczyć  w zajęciach  grupowych 
lub przejawiają trudności w kontaktach ze współosadzonymi 
w trakcie gier zespołowych.

3. Młodociani  więźniowie  oraz  odbywający  karę  pozbawienia  wolności
po raz pierwszy, w porównaniu z dorosłymi i recydywistami są bardziej 
podatni  na  wpływ  aktywności  fizycznej.  W  zakładach  karnych 
przeznaczonych dla tych skazanych powinno się więc prowadzić zajęcia
z  kultury  fizycznej  w  szerszym  zakresie  i  staranniej  dobrane,  aby 
wykorzystać  płynące  korzyści,  a  minimalizować  negatywne  wpływy 
różnych rodzajów aktywności.

4. Należy mieć na uwadze, że podnoszenie sprawności fizycznej więźniów 
nie może się odbywać bez jednoczesnego oddziaływania na ich postawy. 
Program  kultury  fizycznej  powinien  oprócz  organizacji  aktywności 
ruchowej przewidywać również zabiegi korygujące agresywne zachowania 
i kształtujące oprócz prosomatycznych również inne społecznie pożądane 
postawy.

5. Resocjalizacja  wykorzystująca  aktywność  ruchową  skazanych  powinna 
być  celowym,  a  nie  przypadkowym,  procesem wychowania  w kulturze 
fizycznej opartym o prakseologiczny model oddziaływań. Tylko właściwie 
zaplanowane  i  zaprojektowane  oraz  systematycznie  realizowane 
oddziaływania  wychowawcze,  poparte  dobrą  diagnozą  i  prognozą, 
gwarantują  osiągnięcie  celu  wykonywania  kary  pozbawienia  wolności. 
Konieczne jest  również dokonywanie ocen efektywności  zastosowanych 
metod,  środków  i  form  na  każdym  etapie  tego  procesu,  a  w  razie 
konieczności korekta podejmowanych działań. 
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6. Diagnoza  skazanego  pod  kątem  uczestnictwa  w  zajęciach  sportowo  – 
rekreacyjnych wymaga, oprócz określenia stanu fizycznego, analizy wielu 
aspektów  psychospołecznych,  a  to  wymaga  współdziałania  wszystkich 
pionów służby, pracujących w bezpośrednim kontakcie z więźniami:

a) dział  ochrony  (oddziałowi,  funkcjonariusze 
doprowadzający  i  dozorujący)  –  dostarczanie  informacji 
dotyczących:  funkcjonowania skazanego w celi  mieszkalnej, 
oddziale  i  poza  odziałem;  występowania  zachowań 
agresywnych  i  innych  naruszających  ustalony  porządek; 
pozycji  skazanego  w  nieformalnej  strukturze  społecznej 
zakładu i aktywności w podkulturze przestępczej; kontaktów 
ze  współosadzonymi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
skłonności do przemocy i dominacji;

b) wychowawca  penitencjarny  –  zebranie  i  odnotowanie
w  aktach  osobopoznawczych  informacji  dotyczących: 
aktywności fizycznej skazanego w przeszłości; zainteresowań 
odnoszących  się  do  kultury  fizycznej;  aktualnych  potrzeb
i  oczekiwań  w  zakresie  aktywności  ruchowej;  pozycji 
socjometrycznej  w  grupie  wychowawczej;  samooceny
i podatności na oddziaływania wychowawcze; funkcjonowania 
społecznego  i  postaw  w  kontaktach  ze  współosadzonym
i personelem w trakcie organizowanych zajęć;

c) psycholog  penitencjarny  –  opis  psychologicznych 
właściwości  skazanego  pod  kątem:  aktualnego  stanu 
psychicznego; cech osobowościowych i charakterologicznych, 
a  w  szczególności  tendencji  do  określonych  form  agresji, 
poziomu lęku i zapotrzebowania na stymulację, umiejętności 
społecznych  itp.;  wskazania  obszarów  problemowych, 
zarówno  tych,  które  mogą  utrudniać  uczestnictwo
w grupowych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, jak i tych, 
które poprzez aktywność ruchową mogą być minimalizowane;

d) służba zdrowia – ustalenie stanu zdrowia i ewentualnych 
przeciwwskazań do udziału w konkretnych zajęciach sportowo 
– rekreacyjnych; wskazania w zakresie ćwiczeń korekcyjnych 
i kompensacyjnych;

e) wychowawca  do  spraw  sportu  31 –  zebranie  wszystkich 
informacji,  diagnoza  sprawności  fizycznej,  uzdolnień
i  preferencji  skazanego  w  zakresie  rodzaju  aktywności 
fizycznej;  indywidualne  dostosowanie  oferty zajęć z  kultury 
fizycznej do konkretnego skazanego.

31 Takie  stanowisko  w  dziale  penitencjarnym  przewidują  przepisy  (patrz  punkt  I.1.1.3) 
jednak  zdaniem  autora  zastosowana  nazwa  jest  nieprawidłowa  i  powinno  się  ją  raczej 
zastąpić określeniem wychowawca do spraw kultury fizycznej

165



7. Prognoza  skuteczności  działań  resocjalizacyjnych  w  kulturze  fizycznej 
powinna  obejmować  zarówno  przewidywanie  indywidualnego  rozwoju 
psychofizycznego  więźniów,  jak  i  ewolucji  programu  kultury  fizycznej
w  jednostce  penitencjarnej.  Rozwój  penitencjarnej  kultury  fizycznej 
powinien  zmierzać  w kierunku  korzystnych  zmian  w  zakresie 
świadomości  personelu,  a  zwłaszcza  kierownictwa,  rozbudowy  bazy 
sportowo  –  rekreacyjnej  oraz  współpracy  administracji  więzienia
z  instytucjami  i  organizacjami  zajmującymi  się  szeroko  pojętą  kulturą 
fizyczną.

8. Planując  organizację  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych  dla  osadzonych 
powinno  się  uwzględnić  systematyczność  i  możliwość  udziału  jak 
największej  grupy  uczestników.  Okazjonalne  organizowanie  różnego 
rodzaju turniejów i zawodów sportowych na terenie zakładu karnego, czy 
aresztu  śledczego,  choć  bardzo  ważne,  obejmuje  stosunkowo niewielką
i  wyselekcjonowaną  grupę  zawodników,  dlatego  powinno  być  tylko 
uzupełnieniem  codziennej  oferty  kultury  fizycznej  dla  wszystkich 
więźniów.

9. Projektując  w  jednostce  penitencjarnej  oddziaływania  resocjalizacyjne 
wykorzystujące  kulturę  fizyczną,  należy  przystosować  ofertę,  o  ile
to  możliwie,  do  szerokiej  grupy  odbiorców,  proponując  zarówno 
aktywność fizyczną indywidualną, jak i zespołową. W celu propagowania 
aktywności  fizycznej  wśród wszystkich  osadzonych  ważne jest  również 
dostosowanie form zajęć do poziomu sprawności fizycznej, umiejętności
i  poziomu  wytrenowania  uczestników.  Dlatego  oferta  programowa 
powinna  obejmować  zajęcia  o  charakterze  rekreacyjnym  oraz  zajęcia 
treningowe dla bardziej zaawansowanych. 

10. Ocena postępów skazanego w procesie resocjalizacji,  uwzględniająca 
zastosowanie środka w postaci kultury fizycznej, nie może ograniczać się 
wyłącznie  do  stwierdzenia  faktu  udziału  w  proponowanych  zajęciach 
sportowo  –  rekreacyjnych.  Ewaluacji  powinny  podlegać,  oprócz 
aktywności  i  zaangażowania  skazanego  podczas  zajęć  również: 
prosomatyczne i prozdrowotne postawy;  jego funkcjonowanie społeczne 
podczas  zajęć  i  podporządkowanie  się  poleceniom  wychowawcy, 
instruktora,  trenera;  poszanowanie  dla  decyzji  arbitra  i  respektowanie 
zasad  sportowej  rywalizacji;  pomysłowość  i  inicjatywa  w  tworzeniu 
kultury fizycznej w więzieniu; dbałość o powierzony sprzęt itp.

11. Zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  powinny  oprócz  zaspokajania 
doraźnych  potrzeb  osadzonych  związanych  z  aktywnością  ruchową 
rozbudzać postawy proaktywne, dzięki którym aktywność fizyczna będzie 
podejmowana w przyszłości po opuszczeniu zakładu karnego. W tym celu 
konieczne  jest  nawiązywanie  kontaktów  administracji  więzienia
z  ośrodkami  sportu  i  rekreacji  i  klubami  oraz  lokalnymi  organizacjami 
zajmującymi się krzewieniem kultury fizycznej, aby umożliwić więźniom 
korzystanie  z  „wolnościowej”  kultury  fizycznej  jeszcze  w  trakcie 
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odbywania kary pozbawienia wolności w postaci wyjść poza teren zakładu 
i udział w organizowanych zajęciach z kultury fizycznej.

12. Ważnym  elementem  procesu  wychowania  fizycznego  jest  jego 
intelektualizacja  zmierzająca  do  teoretycznej  podbudowy  wiedzy 
wychowanka z zakresu wiedzy o swoim ciele, potrzebach i samym sobie. 
Problematyka  kultury  fizycznej  powinna  być  zatem  wkomponowana
w szerszy zakres zajęć kulturalno – oświatowych dla więźniów np. audycji 
w  radiowęźle,  gazetek  więziennych,  konkursów  tematycznych,  spotkań
z  ciekawymi  osobami,  pogadanek  i  innych  form  zajęć  oświatowo  – 
wychowawczych. 

13. Organizowana  w  więzieniu  kultura  fizyczna  nie  może  działać 
uniformizująco na osadzonych, a wręcz powinna zmierzać do rozwoju ich 
samodzielności  i  kreatywności.  Na ile  to  możliwe należy więc włączać 
skazanych  w  planowanie  i  organizowanie  różnego  rodzaju  zajęć  oraz 
zachęcać ich do własnej inicjatywy w tym zakresie. 

14. Wychowanie w kulturze fizycznej  powinno zmierzać do zwiększenia 
odpowiedzialności  więźniów  i  ponoszenia  konsekwencji  podjętych 
wcześniej decyzji. Można to osiągnąć czyniąc ich współodpowiedzialnymi 
za  określanie  celów  i  zasad  funkcjonowania  powoływanych  przez 
administrację kół sportowo – rekreacyjnych oraz tworzenie regulaminów 
rozgrywek itp.,  co przyczyni  się do respektowania ustalonych wcześniej 
przez nich samych norm postępowania i poprawnego zachowania.

15. Funkcjonariusze  działów  penitencjarnych  zajmujący  się 
organizowaniem  i  realizacją  zajęć  z  kultury  fizycznej  (nazwani
w przepisach wychowawcami do spraw sportu) powinni rekrutować się,
z  uwagi  na swoje merytoryczne  przygotowanie,  z  absolwentów uczelni 
wychowania fizycznego.  Należy im umożliwić podnoszenie kwalifikacji 
oraz regularną wymianę doświadczeń z funkcjonariuszami prowadzącymi 
podobne zajęcia w innych jednostkach (np. odprawy służbowe). 

16. Prowadzona  przez  Okręgowe  Inspektoraty  Służby  Więziennej  oraz 
Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdawczość z zakresu kultury 
fizycznej powinna, oprócz statystycznych zestawień dotyczących między 
innymi imprez sportowych oraz działających kół zainteresowań więźniów 
o  charakterze  sportowo  –  rekreacyjnym,  zawierać  również  ewaluację 
skuteczności  programów  wykorzystujących  kulturę  fizyczną
w resocjalizacji skazanych.

17. Służba  Więzienna  powinna  nawiązać  kontakty  z  uczelniami 
wychowania  fizycznego  w  celu  umożliwienia  prowadzenia  badań 
naukowych  w  jednostkach  penitencjarnych  z  zakresu  penitencjarnej 
kultury fizycznej, a także ewentualnych praktyk, staży,  czy wolontariatu 
studentów wychowania fizycznego, którzy w przyszłości mogliby podjąć 
pracę w więziennictwie.
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ANEKS
Normy stenowe dla populacji więźniów (N=939) 

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Sten X–1
Lęk – stan

X–2
Lęk – cecha

Wynik surowy Wynik surowy
1 28 i poniżej 30 i poniżej
2 29 – 31 31 – 33
3 32 – 35 34 – 37
4 36 – 40 38 – 41
5 41 – 45 42 – 45
6 46 – 50 46 – 49
7 51 – 55 50 – 53
8 56 – 60 54 – 57
9 61 – 64 58 – 61
10 65 i powyżej 62 i powyżej

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji

Sten

K
Kontrola 
zachowań 

agresywnych

O
Skłonność 
do odwetu

S
Nasilenie 

samoagresji

U
Agresja 
ukryta

Z
Agresja 

skierowana 
na zewnątrz

W O
Wskaźnik 

ogólny 
nasilenia 
syndromu 

agresji

I
Samoagresja 
emocjonalna

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

1 3 i poniżej 0 0 0 – 1 0 – 1 12 i poniżej –
2 4 – 6 1 1 – 2 2 – 3 2 – 3 13 – 21 0
3 7 – 10 2 – 3 3 – 4 4 – 6 4 – 8 22 – 33 1 – 2
4 11 – 12 4 – 5 5 – 6 7 – 8 9 – 13 34 – 44 3 – 4
5 13 – 15 6 – 8 7 – 9 9 – 12 14 – 20 45 – 56 5 – 6
6 16 - 18 9 – 12 10 – 13 13 – 15 21 – 25 57 – 72 7 – 8
7 19 13 – 15 14 – 16 16 – 20 26 – 32 73 – 88 9 – 10
8 20 – 21 16 – 18 17 – 19 21 – 24 33 – 39 89 – 106 11 – 12
9 22 19 – 20 20 – 22 25 – 28 40 – 47 107 – 120 13 – 14

10 – – 23 i powyżej 29 i powyżej 48 i powyżej 121 i 
powyżej 15 i powyżej
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Sten

II
Samoagresja 

fizyczna

III
Wrogość 
wobec 

otoczenia

IV
Nieuświa-
domione 

skłonności 
agresywne

V
Agresja 
przemie-
szczona

VI
Agresja 

pośrednia

VII
Agresja 
słowna

VIII
Agresja 
fizyczna

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

Wynik 
surowy

1 – – – – – – –
2 – 0 – 1 0 – – 0 0
3 0 2 1 0 0 1 1
4 1 3 – 4 2 – 3 1 – 2 1 – 2 2 – 3 2
5 2 – 3 5 – 6 4 – 5 3 – 4 3 – 4 4 – 5 3 – 4
6 4 7 – 8 6 – 8 5 – 7 5 – 6 6 – 7 5 – 6
7 5 – 6 9 – 10 9 – 10 8 – 9 7 – 8 8 – 10 7 – 8
8 7 – 8 11 – 12 11 – 13 10 – 11 9 – 10 11 – 13 9 – 10
9 9 13 – 14 14 – 16 12 – 13 11 – 13 14 – 15 11
10 10 i powyżej 15 i powyżej 17 i powyżej 14 i powyżej 14 i powyżej 16 12
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Pismo przewodnie Komendanta COSSW w Kaliszu dotyczące prowadzenia 
badań w jednostkach penitencjarnych
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Prośba  autora  rozprawy  do  dyrektorów  jednostek  penitencjarnych
o umożliwienie przeprowadzenia badań na terenie podległych im zakładów 
karnych
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