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DOŚWIADCZONYCH IZOLACJĄ PENITENCJARNĄ 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 
DZIECKA”, KONFERENCJA ON-LINE, 
KRAKÓW, 17–18 CZERWCA 2021 R.

Głównym celem konferencji współfi nansowanej przez Urząd Miasta Krakowa 
była kontynuacja rozważań środowiska naukowego w Polsce oraz pracowników 
różnych sektorów pomocowych wokół problematyki związanej z sytuacją osób 
doświadczających izolacji penitencjarnej – samych osób pozbawionych wolności 
oraz ich rodzin, a zwłaszcza dzieci. Tematyka ta ma walory interdyscyplinar-
ne: jest obiektem zainteresowań zarówno nauk prawnych, jak i pedagogicznych 
oraz psychologicznych. Konferencja i towarzyszące jej wydarzenia – warsztaty 
prowadzone w małych grupach – były kontynuacją podjętej w 2019 roku współ-
pracy pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja a Wydziałem Psycho-
logii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego przy organizacji międzynarodowej konferencji na temat 
sytuacji dzieci więźniów. Współorganizacja konferencji przez Krakowską Aka-
demię zapewniła interdyscyplinarne ujęcie podejmowanego zagadnienia. Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Probacja, jako organizacja pozarządowa prowadząca 
aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów, integracji rodzin 
dotkniętych izolacją penitencjarną oraz zaangażowana w readaptację społeczną 
osób karanych sądownie, zapewniła natomiast możliwość wymiany doświadczeń 
i prezentacji polskiego systemu pomocowego.
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Długofalowym celem podejmowanego działania – organizacji tego typu 
konferencji – jest stworzenie systemu skutecznego wsparcia osób doświadcza-
jących izolacji penitencjarnej: osób odbywających karę pozbawienia wolności, 
osób w okresie readaptacji społecznej, a także dzieci i rodzin osób osadzonych. 
Biorąc pod uwagę wysokie i wciąż rosnące wskaźniki dotyczące zjawiska po-
wrotności do przestępstwa (recydywy) w Polsce oraz wyniki badań naukowych 
dowodzące, że dzieci osób pozbawionych wolności są dwa razy bardziej nara-
żone na problemy ze zdrowiem psychicznym i trzy razy bardziej narażone na 
podejmowanie zachowań przestępczych w porównaniu do rówieśników, widocz-
na jest konieczność zreformowania dotychczasowego lub stworzenia nowego 
skutecznego modelu pomocy tej grupie społecznej. W ramach konferencji pod-
jęte zostały m.in. zagadnienia dotyczące specyfi ki funkcjonowania człowieka 
w okresie kryzysu psychologicznego, konieczności ingerencji systemowej na 

Konferencje on-line – jeden ze skutków pandemii Covid-19
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różnych etapach funkcjonowania osób doświadczających izolacji penitencjarnej 
oraz tworzenia i rozwijania systemu czynników wspierających osoby doświad-
czające tego rodzaju kryzysu. Drugiego dnia konferencji zaplanowano warsztaty 
w małych grupach dla specjalistów pracujących w sektorze pomocowym i przed-
stawicieli świata nauki, podczas których była możliwość nie tylko wzbogacenia 
swojego warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności, ale także wypracowania 
wspólnych międzysektorowych rozwiązań, których wdrażanie pozwoliłoby pod-
nieść poziom skuteczności oddziaływań kierowanych do benefi cjentów. W dłu-
gofalowej perspektywie będzie to wpływać zarówno na kształtowanie oddziały-
wań w obszarze profi laktyki, jak i readaptacji społecznej. Ważnym tematem było 
także zagadnienie solidarności społecznej oraz wyrównywania szans, a także 
wzmacnianie „samorzecznictwa” / self-advocacy osób doświadczających izolacji 
penitencjarnej, co pozwoli przenieść perspektywę patrzenia na tę grupę – już nie 
jedynie jako benefi cjenta oddziaływań pomocowych, ale także jako swoisty kapi-
tał ludzki, który przy odpowiednim wsparciu będzie wartościowym i budującym 
dobro wspólne elementem społeczeństwa. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w dwóch blokach 
wystąpień, a zaproszeni prelegenci z różnych perspektyw omawiali zagadnienie 
sytuacji dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Największe 
emocje w pierwszej części konferencji wzbudziło wystąpienie self-adwokata 
dzieci więźniów – Olafa, który opowiedział o tym, na jakie trudności napotyka 
w utrzymywaniu więzi ze swoją mamą, która przebywa w izolacji penitencjar-
nej. W drugiej części wystąpień prelegenci, w tym przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i służby więziennej z zagranicy, pochylali się nad sytuacją osób 
dorosłych, które odbywają karę pozbawienia wolności bądź pozostają w okre-
sie readaptacji po zwolnieniu. Ewelina Startek z Małopolskiego Stowarzyszenia 
Probacja przedstawiła nową inicjatywę Stowarzyszenia: Centrum Dzieci i Ro-
dzin jako przykład systemowej pracy z rodziną w sytuacji izolacji penitencjarnej. 
Jej wystąpieniu towarzyszył fi lm zrealizowany w ramach kampanii społecznej 
Nie nasza wina, ale nasza kara. Usłyszcie nasz głos. Małgorzata Michel z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego zwróciła uwagę na moc kapitału lokalnego i upra-
womocnienie kontekstu rodzinnego w środowiskach doświadczonych izolacją 
penitencjarną. O koniecznych komponentach pomocy postpenitencjarnej na 
przykładzie Centrum Integracji Pro Domo mówiła Agnieszka Szeliga-Żywioł, 
kierowniczka Domu. Pierwszego dnia konferencji nie zabrakło wystąpień zagra-
nicznych uczestników – o dobrych praktykach holenderskich w zakresie pomocy 
osadzonym i ich rodzinom mówiły Winie Hanekamp i Angela Verhagen-Bra-
spenninex. Z kolei tworzenie miejsc pracy jako czynnik wspierający dla osób 
odbywających karę pozbawienia wolności było wiodącym tematem wystąpienia 
Sante Pagniniego ze Spółdzielni Socjalnej w Padwie, a Leszek Urbanowicz przy-
bliżył uczestnikom konferencji proces kształtowania i modyfi kacji osobowości 
w procesie resocjalizacji na przykładzie pracy największego w Austrii zakładu 
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karnego. Dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych 
Krakowskiej Akademii – współorganizatora konferencji – Ewa Wilczek-Rużycz-
ka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na psychospołeczne aspekty pomocy 
osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. W podsumowującym wy-
stąpieniu Małgorzata Leśniak, również reprezentująca Krakowską Akademię, 
wskazała na problemy w readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady 
karne, podkreślając, że aby tworzone i wdrażane systemy pomocy postpeniten-
cjarnej były skuteczne, wymagają międzyinstytucjonalnej współpracy oraz ujed-
nolicenia przepisów. W pierwszym dniu konferencji wzięło udział 80 uczestni-
ków, w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, służby 
więziennej, służby kuratorskiej i pomocy społecznej. Drugiego dnia konferencji 
odbyły się warsztaty pt. „Rodzinne aspekty integracji społecznej osadzonych 
i byłych więźniów”, w których udział wzięło 20 uczestników. Pomimo że wyda-
rzenie odbywało się online, prowadzący położyli nacisk na aktywizujące metody 
pracy, dzięki czemu uczestnicy – specjaliści z różnych dziedzin, mogli dzielić 
się doświadczeniem i współpracować przy opracowaniu konkretnych rozwiązań 
i strategii, tak przydatnych w pracy z osadzonymi i członkami ich rodzin. 

Konferencja, stanowiąca kontynuację podjętych w 2019 roku rozważań, 
w przekonaniu ich organizatorów i uczestników uwydatniła polską perspektywę 
i wskazała konieczność wdrożenia konkretnych rozwiązań – zarówno w sferze 
badawczej, jak i w sferze realizacji programów pomocowych.


