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Resocjalizacyjny wymiar religijności więźniów  

Resocialization dimension of prisoners' religiosity 
 
 
Abstrakt: W artykule poruszono problematykę dotyczącą resocjalizacji penitencjarnej z 
uwzględnieniem resocjalizacyjnego wymiaru religijności więźniów. W oparciu o wyniki 
dotychczasowych badań, dotyczących tego obszaru tematycznego oraz literaturę przedmiotu, 
przeprowadzono wnikliwą analizę religijności jako czynnika warunkującego skuteczność 
resocjalizacji sprawców przestępstw. Analizując resocjalizację jako proces przemiany wewnętrznej 
człowieka niedostosowanego społecznie w kontekście zaangażowania religijnego wskazano, że proces 
resocjalizacji penitencjarnej uwzględniający wymiar religijny sprawców przestępstw może mieć 
istotny wpływ zmianę dotychczasowych aspołecznych zachowań. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykazano również, że skoncentrowanie się na życiu religijnym pomaga więźniom w 
przemianie dotychczasowego życia i ułatwia im rozpoczęcie nowej drogi życiowej oraz chroni przed 
powrotem do przestępczości. Podjęta tematyka stanowi ważny z punktu widzenia resocjalizacji i 
moralnej odnowy człowieka niedostosowanego społecznie temat, który nie został jeszcze poddany 
szerszej analizie naukowej na gruncie nauk społecznych.  
Słowa kluczowe: więźniowie, resocjalizacja, bezpieczeństwo osobiste, religijność, duszpasterstwo 
więzienne 
 
Abstract: The article presents issues related to penitentiary social resocialization, taking into account 
the social rehabilitation dimension of prisoners' religiosity. Based on the results of previous research 
on this subject area and the literature on the subject, a thorough analysis of religiosity as a factor 
determining the effectiveness of social  resocialization of offenders was carried out. Analyzing social 
resocialization as a process of internal transformation of a socially maladjusted person in the context 
of religious commitment, it was indicated that the process of penitentiary social rehabilitation taking 
into account the religious dimension of offenders may have a significant impact on changing the 
current anti-social behavior. Based on the analysis, it was also shown that focusing on religious life 
helps prisoners to change their current lives and makes it easier for them to start a new life path and 
protects them from returning to crime. The subject matter is an important topic from the point of view 
of social resocialization and moral renewal of a socially maladjusted man, which has not yet been 
subjected to a broader scientific analysis in the field of social sciences. 
Keywords: Prisoners, resocialization, religiosity, personal security, prison chaplaincy 

 
 

Wstęp 

 

W rozważaniach dotyczących resocjalizacji penitencjarnej stanowiącej proces 

wewnętrznej przemiany człowieka warunkujący jego prospołeczne funkcjonowanie, coraz 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 525 

bardziej dostrzega się znaczenie oddziaływań ukierunkowanych na zaangażowanie religijne 

osób pozbawionych wolności. Problematyka ta podejmowana jest zarówno przez polskich 

jak i zagranicznych badaczy interesujących się tym obszarem dociekań badawczych 

(Urbanek, 2007; Sakowicz, 2009; Romanowicz, Tomczyszyn, 2015; Bębas, 2015, Stansfield, 

Mowen, Skowroński, Domżalska, 2017; O’Connor, at al., 2017; Morag, Teman, 2018).  

Przystępując do analizy tej problematyki należy podkreślić, że zarówno 

oddziaływania resocjalizacyjne jak i rozwój religijności mogą pełnić funkcję środków 

korekcyjnych adresowanych do osób prowadzonych przestępczy tryb życia, którzy 

odbywają karę pozbawienia wolności. Autorzy zajmujący się tą problematyką podkreślają, 

że zaangażowanie religijne zwiększa szansę na trwałą resocjalizację i readaptację społeczną.  

W dalszej części opracowania przeprowadzona zostanie zatem analiza dotycząca 

resocjalizacyjnego wymiaru religijności skazanych oparta na najnowszej literaturze 

przedmiotu dotyczącej problematyki wchodzącej w zakres podjętych rozważań. Główny cel 

badawczy został ukierunkowany na ukazanie religijności jako czynnika warunkującego 

proces wewnętrznej przemiany osoby pozbawionej wolności i umożliwiającego osiągniecie 

celów resocjalizacji penitencjarnej.  

Realizacja powyższego zamiaru badawczego wymagała przeprowadzenia analizy 

dotyczącej resocjalizacji jako procesu przemiany wewnętrznej sprawców przestępstw oraz 

religijności w odniesieniu do resocjalizacji osób przebywających w warunkach izolacji 

więziennej. Zwrócona zostanie również uwaga na znaczenie działalności duszpasterstwa 

więziennego w rozwoju religijności skazanych i kształtowaniu ich systemu wartości oraz 

postaw prospołecznych, czy też poczucia bezpieczeństwa osobistego w warunkach sytuacji 

trudnej, jaką stwarza izolacja więzienna. Wskazując na zasadność zainteresowania się 

niniejszym tematem należy zaznaczyć, że dotychczas przeprowadzono niewiele badań i 

analiz dotyczących tej problematyki, zwłaszcza dotyczących pełniejszego ukazania 

resocjalizacyjnego wymiaru zaangażowania religijnego więźniów.  

 

1. Resocjalizacja jako proces przemiany wewnętrznej sprawców przestępstw 

 

Przystępując do analizy procesu resocjalizacji należy podkreślić, że w literaturze 

przedmiotu resocjalizację postrzega się jako proces, który jest ukierunkowany na 

przywrócenie homeostazy rozwojowej osobie, w jakiś stopniu skonfliktowanej ze 

społeczeństwem bądź z samą sobą i poszukiwanie źródeł zaistniałego konfliktu (Kowalski, 

2020, s. 35).  

Analiza refleksji prowadzonej na gruncie pedagogiki wskazuje na przesunięcie 

rozważań z obszaru orientacji behawioralnych i psychodynamicznych, które są 

skoncentrowane na deficytach i próbach zminimalizowania bądź ich usunięcia, w kierunku 

koncepcji poznawczych, humanistycznych, które resocjalizację utożsamiają z działalnością 
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wychowawczą ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osób przejawiających symptomy 

niedostosowania społecznego lub zagrożonych tym zjawiskiem (Opora 2016; Kupiec 2019 ). 

Podkreśla się, że planowane zmiany realizowane są przez osobę niedostosowaną społecznie, 

zgodnie z zaplanowanym tempem i kierunkiem, w oparciu o posiadane przez nią zasoby, 

przy jednoczesnym wsparciu środowiska społecznego i podejmowanej z nim współpracy 

(Wysocka 2015, s. 37) . W procesie resocjalizacji ważne jest  zatem odkrycie zasobów, które 

pozwolą na dokonanie „holistycznej rekonstrukcji ja” (Muskała 2016 , s. 176–178). 

W ujęciu tradycyjnym resocjalizacja postrzegana jest jako działalność pedagogiczna 

skoncentrowana na  reorientacji postaw, nastawień, przekonań oraz zachowań 

nieprzystosowanych społecznie jednostek, których celem jest umożliwienie pełnienia przez 

nich ról adekwatnych, akceptowanych społecznie. Cechy dominujące w aktywności 

praktycznej skoncentrowanej wokół tego rodzaju działalności badawczej to: eliminacja 

zaburzeń w zachowaniu, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz kanalizacja 

niekontrolowanych instynktów. Natomiast twórcy koncepcji współczesnych postrzegają 

resocjalizację systemowo, łącząc z sobą klasy działań obejmujące różne poziomy 

rzeczywistości wychowawczej: poziom behawioralny, zaspokajanie potrzeb, włączanie w 

nurt życia społecznego, kształtowanie pozytywnego sposobu myślenia (Kowalski, 2020, s. 

45). 

K. Pierzchała zaznacza, że resocjalizacja jest budowaniem w wychowanku tożsamości 

osobowej i społecznej, wspartej na: „antropologii optymistycznej, wyrażającej wiarę w dobro 

natury ludzkiej – częstokroć głęboko uśpionej na skutek drastycznych zaniedbań 

wychowawczych w przebiegu dotychczasowych etapów rozwoju” (Pierzchała, 2018, s. 79). 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że resocjalizacja adresowana do osób odbywających 

karę pozbawienia wolności, w literaturze przedmiotu, jest nazywana resocjalizacją 

penitencjarną. Resocjalizację tę definiuje się jako „ogół oddziaływań zamierzonych i 

zaprogramowanych przez personel pedagogiczno-psychologiczny adresowanych do 

przestępców odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych” (Machel, 

2010, s. 176).  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że głównym zamierzeniem resocjalizacji 

penitencjarnej jest nie tylko przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów 

zachowań, lecz także  zmiana nawyków charakterologicznych, a zwłaszcza wyeliminowanie 

niekorzystnych, aspołecznych i antyspołecznych postaw warunkujących aspołeczne i 

antyspołeczne zachowania człowieka (Machel, 2003, s. 21).  

W swych głównych założeniach resocjalizacja penitencjarna jest skoncentrowana na 

eliminacji postaw antyspołecznych, niezgodnych z normami oraz zasadami ładu 

społecznego. Realizacja procesu resocjalizacji penitencjarnej odbywa się z zastosowaniem 

określonych metod umożliwiających dokonywanie określonych zmian w osobowości 

więźniów i pozwalających uzyskać pożądane zmiany w zachowaniu (Machel, 2003, s. 34). W 
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związku z tym resocjalizacja penitencjarna umożliwia integrację sprawcy przestępstwa ze 

społeczeństwem. W taki sposób rozumiana resocjalizacja stwarza szansę na bezkonfliktowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie oraz realizację konstruktywnych celów życiowych. 

W procesie resocjalizacji penitencjarnej chodzi nie tylko o świadome, lecz także 

dobrowolne i trwałe akceptowanie przez daną osobę powszechnie obowiązujących 

społecznych i moralnych norm postępowania. Naukowcy zajmujący się tą problematyką 

podkreślają, że podejmując oddziaływania resocjalizacyjne można dokonać zmian w 

strukturze i mechanizmach osobowości oraz motywacji, która chroni przed ponownym 

naruszeniem norm prawnych, moralnych i społecznych oraz stwarza możliwość 

zaspokajania potrzeb i osiągania wyższych poziomów rozwoju, a także integracji 

osobowości w kierunku dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego 

(Ostrowska, 2008, s. 228). Resocjalizacja stwarza zatem możliwości w zakresie odkrywania 

autentycznego sensu własnego życia.  

Przeprowadzona dotychczas analiza pozwala na stwierdzenie, że celem resocjalizacji 

penitencjarnej jest uzyskanie takich zmian w obszarze osobowości osób nieprzystosowanych 

społecznie odbywających karę pozbawienia wolności, które po opuszczeniu zakładu 

karnego, pozwolą na zapobieżenie ponownemu podejmowaniu zachowań przestępczych, a 

także ułatwią właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.  

Oddziaływania podejmowane w ramach resocjalizacji penitencjarnej skoncentrowane 

są na wywołaniu u skazanego zrozumienia dla spraw społecznych oraz poczucia 

konieczności poszanowania norm moralnych i prawnych. Ponadto ważne jest kształtowanie 

przekonania, że ograniczenia dotyczące praw podmiotowych osoby skazanej, związane  z 

pobytem w warunkach izolacji więziennej, mają przede wszystkim na celu pomoc w 

procesie jej resocjalizacji i readaptacji społecznej. 

Skuteczność procesu resocjalizacji uzależniona jest jednak od stopnia otwarcia się 

osoby skazanej na proces resocjalizacji, a więc jego woli bycia innym – „lepszym”. Cel ten 

można  przede wszystkim osiągnąć w wyniku oddziaływań motywacyjnych, prowadzących 

do dokonania wewnętrznej refleksji moralnej. W związku z tym istotnym zadaniem 

resocjalizacji musi być kształtowanie własnego, ale zgodnego z powszechnie akceptowanymi 

normami systemu wartości (Sarzała, 2005, s. 181-182).  

W procesie resocjalizacji najważniejszym czynnikiem jest świadoma wola pomocy 

skazanemu, która powinna wyrazić się w osobistej decyzji, dotyczącej zmiany 

dotychczasowego życia. (Hołyst, 2017, s.16). Model oddziaływań resocjalizacyjnych, przyjęty 

w Polsce przyjmuje zatem, że resocjalizacja stanowi ofertę skierowaną do skazanego, nie 

posiadającej żadnej formy przymusu. Przyjęcie tej oferty przez osobę odbywającą karę 

pozbawienia wolności w sposób dobrowolny stanowi  warunek do rozpoczęcia procesu 

przemiany wewnętrznej. Natomiast nałożenie „obowiązku” resocjalizacyjnego 

prowadziłoby do zniekształcenia  idei świadomej samozmiany. 
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Resocjalizacja penitencjarna stanowi jednak trudny i długotrwały proces, 

uwarunkowany wieloma czynnikami natury społecznej, ekonomicznej, psychologicznej i 

biologicznej. W przypadku resocjalizacji sprawców przestępstw trudno jest oczekiwać, że 

wszyscy z nich, zwłaszcza  przejawiający wysoki stopień demoralizacji i powiązań ze 

światem przestępczym, nastawieni dotychczas negatywnie do porządku społecznego i 

prawnego, doznają przemiany i wyrażą autentyczną skruchę oraz chęć bycia lepszymi niż 

dotychczas, pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. 

 

2. Religijność a proces resocjalizacji i bezpieczeństwo osób pozbawionych 

wolności  

 

W resocjalizacji penitencjarnej jako procesie o złożonym stopniu trudności (Woźniak, 

2021, s. 414-415; Kędzierski, 2018, s. 49), ukierunkowanym na wewnętrzną przemianę 

sprawcy przestępstwa nie można pominąć znaczenia religijności w zmianie systemu 

wartości i związanych z tym dotychczasowych wzorców zachowania. Według Batsona i 

Stocka (2004, s. 141), najważniejszą funkcją religijności jest dostarczanie odpowiedzi na 

pytania powstające w wyniku konfrontacji ludzkich potrzeb z sytuacjami życiowymi, 

których człowiek doświadcza. Autorzy ci zaznaczają, że religijność posiada potencjał 

odpowiedzi na nurtujące człowieka pytania, na wszystkich poziomach jego potrzeb.  

Badacze tej problematyki podkreślają również, że religijność jest najsilniejszym 

czynnikiem wpływającym na nadawanie znaczenia ludzkim przekonaniom, celom i 

wartościom (Park, Edmondson, Hale-Smith, 2013, s. 157). Odzwierciedla ona także 

indywidualny, specyficzny oraz autonomiczny stosunek człowieka jako podmiotu do Boga 

oraz nadprzyrodzoności.  

Allport (1967, s. 432) dokonał jednak podziału religijności na zewnętrzną i 

wewnętrzną. Pierwszy rodzaj religijności posiada charakter instrumentalny, ponieważ nie 

stanowi ona głównego motywu życia, lecz instrument do uzyskania własnych korzyści. 

Osoby prezentujące taki rodzaj religijności charakteryzuje brak wglądu w siebie, a także 

nieumiejętność realistycznego spostrzegania zarówno siebie jak i innych ludzi. Natomiast 

religijność wewnętrzna ma wpływ na całokształt życia człowieka, zwłaszcza na motywację i 

jego czyny oraz łączy wartości z normami społecznymi. Wymieniony typ religijności jest 

zatem bardziej refleksyjny i zróżnicowany, a także osobowy i uniwersalny, ukierunkowany 

na braterstwo, miłość bliźniego oraz życzliwość. W świetle przeprowadzonej analizy można 

stwierdzić, że religijność stanowi pewien fenomen społeczno-kulturowy oraz 

psychologiczny, oddziałujący na wszystkie sfery i obszary egzystencji człowieka. 

Proces resocjalizacji uwzględniający wymiar duchowo-religijny sprawców 

przestępstw może zatem doprowadzić do zmiany postaw i jednocześnie spowodować 

przemianę dotychczasowego życia. Skazani to nie tylko ludzie zagubieni i potrzebujący 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 529 

duchowego przewodnictwa, ale także ci, „...którzy znaleźli się na marginesie życia, często w 

sytuacji bez wyjścia, zniechęceni, skłóceni z Bogiem, z samym sobą i z całym porządkiem 

społeczno – kulturalnym, moralnym i religijnym” (Tyberski, 2007, s. 217). Problem ten wyraźnie 

zaakcentował Jan Paweł II, który powiedział: „Więzień, każdy więzień, który odbywa karę 

za popełnione przestępstwo, nie przestał być przecież człowiekiem, obciążonym co prawda 

słabością, zagrożeniem i grzechem -może zbrodnią - a nawet upartymi nawrotami do niego, 

ale nie pozbawionym również tej wspaniałej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do 

siebie, jaką jest nawrócenie człowieka, odnowienie w sobie obrazu Bożego. Jesteście skazani, 

to prawda, ale nie potępieni” (Jan Paweł II, 1991). 

Ponadto zaangażowanie się więźniów w życie religijne ma znaczący wymiar 

psychologiczny, gdyż sprzyja refleksji nad własnymi czynami oraz umożliwia pogodzenie 

się z wyrokiem, ,,dając jednocześnie poczucie ulgi, że istnieje Ktoś (Bóg), kto przebacza, a nie 

potępia” (Wdowiszewski, 2016,  s. 346).. Ukierunkowuje jednocześnie na nowy sposób życia, 

stwarzając nową perspektywę przyszłości, ułatwia poradzenie sobie z uczuciem utraty 

wolności, co w przypadku wieku osób uwięzionych zwłaszcza, po raz pierwszy, może 

stanowić bardzo trudne doświadczenie. 

Analizując podjętą problematykę należy również zaznaczyć, że odbywanie kary 

pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej można postrzegać jako przykład 

trudnej sytuacji życiowej. Więzienie, jako miejsce przebywania charakteryzujące się 

wymuszoną izolacją, stanowi szczególnego rodzaju instytucję, stwarzającą specyficzne  

środowisko  społeczne, które znacznie różni się  od normalnych warunków funkcjonowania 

człowieka. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że środowisko zamknięte przestrzennie, 

posiada wiele cech charakterystycznych dla instytucji totalnych (Goffman, 1975, s 3–4).  

Specyfika instytucji totalnych polega przede wszystkim na tym, że przez swój izolacjonizm 

uniemożliwiają one zaspokojenie wielu podstawowych potrzeb człowieka, w tym potrzeby 

bezpieczeństwa (Ostrowska, 2008,  256). Pobyt w więzieniu nie tylko stanowi istotną 

niedogodność w postaci pozbawienia wolności, lecz także utrudnia możliwość decydowania 

o własnej aktywności życiowej oraz ogranicza więzi z dotychczasowym środowiskiem 

społecznym (rodzinnym, zawodowym, koleżeńskim itp.). Jest to sytuacja trudna i złożona, 

gdyż poza ograniczeniem wolności, dana osoba znajduje się nie tylko w nowej sytuacji 

społecznej, lecz także w obcym środowisku funkcjonującym  na zupełnie innych zasadach 

(Romanowicz, Tomczyszyn, 2015, 94). Izolacja więzienna powoduje jednocześnie 

konieczność przebywania z osobami, które zostały narzucone przez administrację 

więzienną. W konsekwencji sytuacja taka wymusza wzajemne życie ze sobą  ludzi  

pochodzących z różnych środowisk, o odmiennych  motywach zachowania, pogłębionym 

stopniu demoralizacji, z zaburzoną osobowością, naruszających powszechnie przyjęte 

normy i nieprzestrzegających wzorów zachowań społecznych. 
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Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej napotyka zatem na poważne bariery i 

jest często zaburzana w wyniku funkcjonowania zjawisk i mechanizmów sprzecznych z 

założonymi celami oddziaływań penitencjarnych. Ponadto pobyt w zakładzie karnym w 

wielu przypadkach tworzy sytuację trudne i może być przyczyną silnego stresu i deprywacji 

wielu potrzeb (Machel 2006; 2005; Sarzała 2013, 2016; Piotrowski, Ciosek, 2016). Człowiek 

uwięziony, swe dotychczasowe życie, postrzega inaczej niż dotychczas, nie zawsze w 

pozytywnej pespektywie. Wiele spraw, o które dotąd zabiegał, traci na ważności. Skutkiem 

pobytu w izolacji więziennej może być nie tylko  wysoki poziom depresji i poczucia 

beznadziejności, a także lęk przed tym jak potoczy się jego dalsza przyszłość, także po 

opuszczeniu więzienia (Fidelus 2019, s. 134). 

W przypadku osób przebywających w warunkach izolacji więziennej istotną rolę 

może zatem odegrać zaangażowanie religijne warunkujące takie stany psychiczne, jak: 

radość, nadzieja, współczucie czy przebaczenie. Jak podkreśla M. Ryś (2009, s. 259), dojrzała 

wiara  sprzyja akceptacji sytuacji trudnych bez poczucia klęski oraz dodaje sił w 

poszukiwaniu rozwiązań ukierunkowanych na podejmowanie niezbędnych działań, a 

nadzieja płynąca z wiary utrwala w przekonaniu o zasadności podejmowania trudu oraz 

przyjęcia postawy zaufania i zawierzenia. Z kolei Park, Edmondson i Hale-Smith (2013, s. 

157) twierdzą, że religijność pomaga zaakceptować oraz przyjąć sens wydarzeń nawet w 

sytuacji niezrozumienia ich istoty i  znaczenia.  

Wyniki badań dotyczące tej problematyki wskazują, że osoby odbywające karę 

pozbawienia wolności cechujące się aktywnym życiem duchowym, skoncentrowanym 

religijnie prezentują istotnie niższy wskaźnik lęku, złości i depresji, niż osoby o 

umiarkowanej intensywności życia duchowego, nieskoncentrowanego religijnie lub 

ograniczonej intensywność życia duchowego, nieskoncentrowanego religijnie (Skowroński, 

Domżalska, 2017, s. 106).  

Warto również podkreślić, że zgodnie z koncepcją religijnego radzenia sobie ze 

stresem Pargamenta (1997), religijność dostarcza sposobów zrozumienia i poradzenia sobie z 

cierpieniem i stratą oraz sprawia, że trudne dla człowieka rzeczywistości stają się bardziej 

zrozumiałe i znośne. Człowiek zaangażowany religijnie posiada bowiem większe 

możliwości zwiększenia poczucia kontroli nad trudną sytuacją oraz poczucia 

bezpieczeństwa i niwelowania pojawiających się niejasności w życiu codziennym. 

Wpływ na rozwój religijności w warunkach izolacji więziennej ma zwłaszcza praca 

duszpasterska, która jak wskazują wyniki badań oddziałuje na myślenie skazanych, ich 

reakcje emocjonalne oraz elementy poznawcze (Nowacki, 2012, 181). Należy bowiem 

podkreślić, że kościół, wypełniając misję ewangelizacyjną, swą opieką duszpasterską otacza 

różne środowiska i grupy społeczne, a także osoby znajdujące się w warunkach izolacji 

więziennej. W związku z tym powstał adekwatny do tego celu rodzaj posługi religijnej, o 

nazwie duszpasterstwo więzienne. W sferze działalności duszpasterstwa więziennego, w 
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polskich zakładach penitencjarnych, oprócz posługi sakramentalnej, prowadzone są między 

innymi także rozmowy indywidualne kapelanów i osób świeckich wolontariuszy ze 

skazanymi oraz kontakty z ich rodzinami, różne formy zajęć kulturalnych i dydaktycznych i 

terapeutycznych. Kapelan  w więziennej społeczności pełni rolę nie tylko duszpasterza, lecz 

także wychowawcy, terapeuty, wzorca postępowania, czy animatora życia kulturalno-

sportowego. W związku z tym oddziaływania duszpasterskie z osobami przebywającymi w 

warunkach izolacji więziennej koncentrują się wokół świadomego formowania postawy 

religijnej (Pol, 2017, s. 115), która z kolei umożliwia kształtowanie właściwej postawy 

osobistej i społecznej. Duszpasterstwo więzienne wyznaczyło sobie zatem ważne zadanie 

resocjalizacyjne, jakim jest, poprzez rozwój religijności, przywrócenie społeczeństwu osoby 

pozbawionej wolności, lecz w odmiennych formach i odwołaniu się do innej sfery 

świadomości niż w przypadku klasycznych oddziaływań resocjalizacyjnych. 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że zaangażowanie religijne odgrywa istotną rolę 

w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw i przywróceniu społeczeństwu osoby 

pozbawionej wolności. Rozwój religijności sprzyja nie tylko zrozumieniu, zaakceptowaniu i 

poradzeniu sobie w sytuacji trudnej jaką jest izolacja więzienna, lecz także pozwala na 

zaadaptowanie nowych wartości oraz dokonaniu transformacji duchowej, umożliwiającej 

rozpoczęcie nowego, wolnego od przestępczości, etapu życia.  

Pozytywnym aspektem religijności w procesie resocjalizacji penitencjarnej jest 

również fakt, że religia może pomóc dokonać retrospekcji życia oraz zrozumieć obowiązek i 

sens odbywania kary, może też pomóc w nieuleganiu negatywnym zwyczajom więziennym 

oraz uwrażliwić na potrzebę zadośćuczynienia ofiarom przestępstwa lub ich najbliższym.  

Istotnym elementem przywracania więźniów społeczeństwu jest zatem praca 

duszpasterska, prowadzona w zakładach penitencjarnych, stanowiąca ważny czynnik 

resocjalizacji uwzględniający wymiar duchowo-religijny osób skazanych, wpływający na 

zmianę ich życia i przyjmowania za nie odpowiedzialności. W wyniku pracy duszpasterskiej 

umożliwiającej więźniom realizację możliwy staje się rozwój i pogłębienie religijności, a 

systematyczny kontakt z osobą duchowną oraz wsparcie z jej strony wzmacnia  system 

wartości skazanego odgrywających kluczową rolę w społecznym funkcjonowaniu każdego 

człowieka.  

Praca duszpasterska ukierunkowana na wychowanie religijne sprzyja zatem 

zwiększeniu efektywności resocjalizacji i poczucia bezpieczeństwa osobistego w izolacji 

więziennej. Postrzegając zaangażowanie religijne w kontekście resocjalizacji należy 

zaznaczyć, że posiada ono istotną wartość jako czynnik zmiany społecznego funkcjonowania 

człowieka.  
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Podsumowując należy również zaznaczyć, że wnioski z przeprowadzonej analizy 

mogą być pomocne w wyznaczaniu celów do dalszych badań o charakterze empirycznym, 

których prowadzenie jest niezbędne do pełniejszego niż dotychczas ukazania 

resocjalizacyjnego wymiaru religijności, będącego czynnikiem warunkującym wewnętrzną 

przemianę człowieka niepotrafiącego bezkonfliktowo funkcjonować w społeczeństwie. 
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