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STRESZCZENIE 
Tematem niniejszych rozważań jest podkultura więzienna jako alternatywny styl życia więźnia. 

Zasadniczym celem niniejszych rozważań jest poszerzenie wiedzy na temat podkultury więziennej                     

i tworzących ją elementów. W pierwszej części materiału poruszono charakterystykę środowiska 

więziennego w aspekcie psychologiczno-społecznym. Kolejno omówiono zakład karny jako instytucja, 

socjologiczne i psychologiczne aspekty więzienia, a także zjawisko prizonizacji. W dalszej części, 

rozważania dotyczą wybranych aspektów kary pozbawienia wolności, deprywacyjnego charaktery 

izolacji więziennej, negatywnych skutków odbywania kary pozbawienia wolności,  istoty socjalizacji 

penitencjarnej, a także zjawisko podkultury więzienne, w tym przyczyny jej powstania, system 

komunikacji skazanych, jej rodzaje i istota oraz wybór podkultur wraz z korzyściami wynikającymi               

z przynależności do nich. 
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resocjalizacja penitencjarna 
 

 

SUMMARY 
The topic of the study is prison subculture as an alternative lifestyle for the prisoner. The primary 

purpose of the study is to extend knowledge about prison subculture and the elements that form it. In 

the first part of the study, the characteristics of the prison environment are described in their 

psychological & social aspects. Then, the penitentiary is discussed as an institution, social and 

psychological aspects of prison as well as the prisonization phenomenon are presented. In the next 

part, the study concerns selected aspects of the prison sentence, the deprivational nature of prison 

confinement, negative effects resulting from serving a sentence of imprisonment, the essence of 

penitentiary socialization as well as the phenomenon of prison subculture, including the reasons for 

its creation, the system of communication among the convicted, communication types and essence, as 

well as a selection of subcultures including the benefits resulting from affiliation with them. 
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Wprowadzenie 
 
 W każdej społeczności funkcjonują grupy, które w pewien sposób modyfikują przyjęte przez 
dorobek kulturowy standardy. Społeczności, które tworzą te grupy określa się mianem subkultur. 
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Subkultury charakteryzują się odmiennym systemem wartości, innymi kanonami czy regułami 
postępowania. Bazą ich egzystencji jest sprzeciwianie się, modyfikowanie  i negowanie ogólnie 
dostępnych reguł, przyjętych przez resztę społeczeństwa, które w zasadniczy sposób odbiegają od tych 
promowanych przez subkulturę. 
 Jak wiadomo, kultura stanowi dorobek aktywności ludzi, w tym sposobów ich postępowania, 
które są aprobowane w społeczeństwie. Jako główna gałąź społeczeństwa, kultura może spajać 
zarówno zbiorowości dewiacyjne jak i nie dewiacyjne. Jednym z przykładów zbiorowości dewiacyjnej 
jest niewątpliwie podkultura więzienna, która rozwinęła się w oparciu o środowisko izolacyjne, stając 
się grupą bardzo niekonwencjonalną, alternatywną i działającą poza prawem. Środowisko to 
funkcjonuję w oparciu o przepisy Kodeksu karnego i wewnętrzne regulaminy zakładowe, jednakże w 
rzeczywistości równoległą bazą do formalnych imperatyw są nieformalne normy, które respektują 
osoby skazane wobec siebie. 
 Środek karny jakim jest kara pozbawienia wolności jest silnie krytykowany, co wynika z 
faktu, że w zakładach karnych umieszcza się skazańców, którzy przebywają na stałe w środowisku 
przesiąkniętym czynnikami kryminogennymi. Takie środowisko nie sprzyja resocjalizacji, dlatego 
niezwykle istotne jest  ustanawianie i podtrzymywanie związków ze środowiskiem zewnętrznym, 
które konieczne są do psychofizjologicznego funkcjonowania jednostki w sposób właściwy, 
charakterystyczny dla konkretnych warunków.Brak możliwości stworzenia i utrzymania tego typu 
związków, sprzyja zaburzeniom, polegającym na tym, że struktura ja-świat jest nieadekwatna do 
potrzeb skazańca. Wysokie społeczne koszty powiązane z resocjalizacją osądzonych są istotne z 
punktu widzenia celów kary pozbawienia wolności. Ujawnia się to w tym, że przy niskiej skuteczności 
przeciwdziałania negatywnemu wpływowi środowiska więziennego, większość zwalnianych osób, a 
także dokonujących przestępstw ponownie, z reguły przejawia zwykle wyższy stopień wykolejenia 
społecznego niż przed pozbawieniem wolności. 
 Deprawacyjny charakter więziennej izolacji oddziałuję na osoby skazane, poprzez 
wymuszanie na nich odpowiednich wzorców zachowań. Ponadto wpływa na sposób radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, bowiem to od więźnia zależy, którą drogę obierze, czy będzie uczestnikiem 
nieformalnej kultury przestępczej czy nie będzie akceptować jej norm. 
 Tematem niniejszych rozważań jest podkultura więzienna jako alternatywny styl życia 
więźnia. Wybór tematu został podyktowany chęcią przybliżenia tematyki zbieżnej  z kierunkiem 
kształcenia, zainteresowaniami, ale również potrzebą ukazania autentycznych zjawisk i relacji, które 
funkcjonują w środowisku więziennym. Zasadniczym celem niniejszych rozważań jest poszerzenie 
wiedzy na temat podkultury więziennej i tworzących ją elementów. Materiał posiada charakter 
opisowy, który oparto o źródła literaturowe dotyczącej wybranej tematyki, które stanowią pozycję 
książkowe oraz artykuły dotyczące tematyki penitencjarnej. 
 Zakłady karne są instytucjami, które podlegają Ministrowi Sprawiedliwości. Jako miejsca 
odbywania kary pozbawienia wolności, skierowana są do osób młodocianych, osób odbywających 
karę po raz pierwszy, dla penitencjarnych recydywistów i osób  odbywających karę aresztu 
wojskowego [1]. W przypadku kobiet, kara pozbawienia wolności odbywa się  w wydzielonych 
jednostkach zakładów przeznaczonych dla mężczyzn lub w niezależnych zakładach karnych [2]. Co 
istotne, system penitencjarny Polski stwarza możliwość formowania jednostek penitencjarnych, które 
z jednej strony mogą pokrywać zapotrzebowania więźniów danej kategorii, a z drugiej dać im szansę 
na modelowanie warunków odbywania kary, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie 
okresu izolacji do osiągnięcia celów poprawczych [3]. 
 Konieczność stosowania kryteriów, w oparciu o które rozdziela się osoby skazane jest 
bezsprzeczna, co wynika z różnorodności i odmienności tych osób, nie tylko ze względu na 
popełniony czyn, ale też na płeć, wiek czy wykształcenie. Tworzenie odpowiednich grup 
klasyfikacyjnych i umieszczanie więźniów w zakładach karnych, w oparciu o nie przyczynia się do 
uniknięcia demoralizacji osądzonych, chroni społeczeństwo i zapewnia odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa w danym zakładzie karnym. Ponadto właściwe pogrupowanie skazańców przyczynia 
się do płynności procesu resocjalizacji i stwarza dogodne warunki, aby podejmować indywidualne 
działania naprawcze [4]. 
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 Niewątpliwie, wszystkie zakłady karne mogą funkcjonować jako zakłady zamknięte, otwarte 
lub półotwarte. W oparciu o to możliwe jest stosowanie wolnej progresji, która polega na 
awansowaniu skazanych, spełniających wszelkie resocjalizacyjne oczekiwania do zakładu o większym 
poziomie swobody. Osoby, które wykazują regres w swoich zachowaniach mogą być skierowane do 
zakładów o niższym poziomie swobody. Wszystko to świadczy o podmiotowości tych działań, 
bowiem degradacja jak i awans są kwestiami zależnymi od zachowania więźniów. Osądzeni są 
świadomi swoich uprawnień i obowiązków, jak również konsekwencji jakie niesie ich 
nierespektowanie, dlatego wybór jest wyłącznie zależny od nich, co stanowi swoisty trening 
samosterowania, będący kwintesencją procesu resocjalizacji [5]. 
 Więzienie jako instytucja chroniąca zbiorowość pełni również ogromną rolę  w systemie 
społecznej kontroli. Jako efekt uboczny wszystkich działań, odzwierciedla wartości zbiorowości na 
płaszczyźnie utrzymania ładu społecznego, tworząc w ten sposób twór zbiorowości i kultury, która 
rozumiana jest jako zbiór elementów niematerialnych, materialnych oraz wartości i sposobów 
postępowania, przekazywanych następnym pokoleniom [6].  Każdą grupę społeczną określa osobliwa 
kultura pracy,  na różnych szczeblach   w organizacji, przejawiająca się pragnieniem jednostki do 
zdobywania pozycji  i autorytetu. Konieczność spojrzenia na więzienie przez pryzmat socjologiczny, 
wynika z tego, iż stanowi ono zorganizowaną instytucję społeczną oraz szczególne środowisko, 
skupiające na niewielkim obszarze, antagonistyczne społeczności. Międzyludzkie stosunki społeczne, 
zawierane w więzieniu  mogą zostać rozpatrzone poprzez pryzmat tworzących się więzi społecznych, 
w aspekcie struktury społecznej oraz systemu stratyfikacyjnego. Ważne jest również spojrzenie przez 
pryzmat układu wartości i norm budujących układ kulturowy, bowiem więzienie można analizować 
nie tylko jako instytucję, ale też jako system społeczny  i organizację [7]. 
 Struktura grupowa tworzy swoisty układ interpersonalnych stosunków, które panują pomiędzy 
członkami grupy. Występująca w niej hierarchia może być mniej lub bardziej zarysowana, przez co 
możliwe jest wyznaczenie statusu osób, pełniących w danej grupie określoną rolę. Misją grupy jest 
odgrywanie ról, opartych na zbiorze zachowań jednostki, która tworzy grupę i zajmuję w jej strukturze 
odpowiednio wysokie stanowisko.  Wartości grupowe stanowią pewne idee, przekonania i 
wyobrażenia uznawane przez wszystkich członków danej grupy. Są one niezwykle istotne dla 
zachowania jej spójności, zaś dokonywane przez grupę wybory są podporządkowane jej członkom, tak 
aby były odpowiednio dopasowane do ich potrzeb [8]. 
 Zakład karny jako instytucja opresyjna jest związana z wieloma komplikacjami i 
trudnościami, z którymi codziennie mierzą się osoby, w nim przebywające. Sam fakt doznawania kary 
stanowi sytuację kryzysową. Jej istnienie powiązane jest z wykonywaniem kar, które są nakładane 
kryminalistom przez społeczeństwo. Przeżywanie pejoratywnych emocji przejawiających się pod 
postacią agresji, zdenerwowania czy złości jest cechą bardzo charakterystyczną dla sprawców [9]. 
Ponadto, gdy kara ulega wydłużeniu w czasie, skazańcy mogą odczuwać lęk, co prowadzi do 
pogłębiania się depresji. Wszystko to wpływa na zaburzenie harmonii, co przyczynić się może do 
utraty poczucia własnej tożsamości. Stosowanie różnorodnych mechanizmów obronnych przez 
osadzonych ma na celu odnalezienie się w zaistniałej sytuacji. Pojawiające się w wyniku więziennej 
represji zaburzenia emocjonalne są nacechowane elementami o wydźwięku depresyjnym oraz 
powodującym rozżalenie. Objawy stanów depresyjnych, mogą prowadzić do myśli lub prób 
samobójczych, a gnieżdżąca się w więźniach agresja powiązana jest niejednokrotnie  z zaburzeniem 
ich osobowości. Co trzeci skazany charakteryzuję się wzmożonym poziomem agresywności, który 
mimo prób tłumienia wzrasta, eskalując ją jeszcze bardziej. Wroga postawa w połączeniu z depresją, 
wpływa negatywnie na relację pomiędzy osadzonymi  i osadzonymi a pracownikami [10]. 
 W celu adaptacji osadzonych do warunków panujących w zakładach karnych czy aresztach 
śledczych dokonuję się procesu prizonizacji, który polega na przyswajaniu przez nich odpowiednich 
wzorców zachowań, reguł i zwyczajów panujących w danym środowisku więziennym. Prizonizacja 
dotyczy każdej płaszczyzny funkcjonowania osadzonego od sposobu komunikowania, po 
konsumowanie posiłków czy ubierania się, a jej efektywność uzależniona jest od stopnia 
zaakceptowania reguł i zasad przez więźniów. Akceptowanie ich ma na celu niwelowanie 
negatywnego wpływu, powstałego w długotrwałym odosobnieniu i izolacji od zewnętrznego świata 
[11]. 
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 Poziom pokrywania ludzkich potrzeb, głównie w aspekcie biologicznym przez jednostki 
penitencjarne jest daleki od pożądanego, dlatego że procesy te są bardzo ograniczone lub całkowicie 
niemożliwe do zrealizowania. Specyfika więzienia, jak i związane z nim ograniczenia oddziałują na 
funkcjonowanie więźniów, co przejawia się w formie deprywacji potrzeb na płaszczyźnie fizycznej, 
biologicznej i psychospołecznej. Potrzeby fizjologiczne są najistotniejszymi potrzebami więźniów, 
dlatego są realizowane poprzez zapewnienie im miejsca do spania czy posiłków. W związku z tym 
stworzono model deprywacji. Zgodnie z nim warunki panujące wewnątrz więzienia determinują 
tworzenie się kontrkultur więziennych, bowiem teoria deprywacji, wskazuję na proces adaptacyjny, 
realizowany przez więźniów, celem radzenia sobie ze skutkami pozbawienia wolności, zarówno tymi 
fizycznymi jak i społecznymi. Rozwiązywanie problemów zaczyna być tworzone zbiorowo co 
implikuję nowe grupy.  Co istotne, model ten wyjaśnia również pojawiające się zachowania 
homoseksualne w więzieniach i kształtowanie się różnorodnych form przywództwa [12]. 
 Więzienie jako środowisko, które nie jest sprzyjającym miejscem dla człowieka, pomimo że 
pokrywa jego podstawowe potrzeby stanowi miejsce pobytu osadzonych, którzy . są pozbawieni pełni 
praw obywatelskich. Największą ich potrzebą jest niewątpliwie potrzeba wolności, która jest silnie 
zakorzeniona w naturze człowieka. W związku z jej ograniczeniem, osadzeni odczuwają liczne skutki 
związane z życiem w izolacji. Długotrwały proces izolacji, może przyczynić się do psychicznego 
cierpienia, które wpływa na zachowanie skazanego i pozostawia trwały uszczerbek na jego 
osobowości. W oparciu o to założenie, wielu badaczy, podkreśla niekorzystny wpływ działania 
jednostek penitencjarnych, wskazując, że ograniczenie wolności obniża poziom intelektualny, tworzy 
emocjonalne zaburzenia, niszczy umiejętności poznawcze i motywacyjne. Ponadto wskazują, również 
na konsekwencję tych działań, których efektem jest rozpad rodzin, rozwody czy wstępowanie do grup 
przestępczych. Dodatkowo działanie te przyczynia się do tworzenia zachowań dewiacyjnych, 
stygmatyzacji społecznej czy aktów przemocy. Więźniowie, którzy długotrwale przebywają  w 
izolacji, charakteryzują się huśtawką nastrojów, zaniżonym poczuciem wartości, dekoncentracją 
uwagi, zaburzeniami rytmu około dobowego, bezsennością, wahaniem wagi, brakiem apetytu, 
spadkiem libido czy niską aktywnością społeczną [13, 14]. 
 Chcąc uniknąć tak katastrofalnych konsekwencji długoterminowego pobytu  w więzieniu, 
jednostki penitencjarne przeprowadzają procesy resocjalizacyjne. W ramach tych procesów dochodzi 
do przebudowy poczucia wartości społecznych, przekonań i norm. Celem resocjalizacji jest 
wpłyniecie na więźnia poprzez próbę zmiany jego osobowości  i kształtowanie jego postaw, w taki 
sposób, aby nie wykazywał on skłonności powrotu na ścieżkę bezprawia, natomiast wykazywał chęć 
podejmowania działań readaptacyjnych, zmierzających do ponownej integracji społecznej. Zadanie to 
realizowane jest przede wszystkim poprzez naukę, pracę, organizację zajęć kulturowo-oświatowych, 
organizacje zajęć sportowych czy wprowadzanie systemu kar i nagród. Metody resocjalizacji muszą 
opierać się na wdrażaniu stosowanych technik, które mogą kształtować osobowość więźniów, zgodnie 
z założonymi celami wychowania poprawczego. Działania te mają również przyczynić się do 
obniżenia kosztów utrzymywania więźniów w zakładach karnych, jednakże w polskich realiach 
skuteczność ich jest nadal bardzo niska [15,16]. 
 Buntownicze  podejście więźniów i chęć dążenia grup do zmiany panujących norm i reguł 
sprzyja tworzeniu subkultury. Motywacja, która charakteryzuję członków danej subkultury, stanowi 
motor do działania, jak również zacieśnia więzi pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Tworzą oni 
własne wzory, którym dobrowolnie się podporządkowują. Przyczyny tworzenia się tego zjawiska nie 
są w pełni ujednolicone.  Można upatrywać się ich we wzroście kryminalizacji polskiego 
społeczeństwa, które pojawiło się w okresie socjalizmu, przeludnianiem się zakładów karnych, życiem 
w konflikcie z prawem i normami społecznymi czy życiem w izolacji. Podkultura więzienna tworząca 
się w tym specyficznym środowisku stanowi zjawisko, które jest efektem akceptacji wartości 
królujących w świecie przestępczym. Angażowanie się w zjawisko podkultury posiada szereg funkcji 
dla osadzonych, które mogą być rozpatrywane na podłożu psychologicznym. Przede wszystkim za 
sprawą przynależności do subkultury zapewniają sobie poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, uznanie 
czy poczucie własnej wartości [17].   
 W obrębie subkultury wytwarzane są specyficzne dla danej grupy cechy, jak system 
komunikacji. Gwara więzienna, określana mianem języka grypserskiego stanowi zestaw 
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charakterystycznych słów i zwrotów, które są elementem kultury więziennej i sposobem na 
komunikowanie się z innymi. Gwara używana w języku więziennym jest niezwykle ekspresyjna, duża 
część zwrotów znana jest również ludziom na wolności, jednak  w warunkach izolacji nabierają one 
nowego znaczenia [18]. Ponadto w obrębie subkultury zauważono tworzenie charakterystycznego 
stylu bycia, piosenek i poezji czy pokrywanie swojego ciała tatuażami. Innymi charakterystycznymi 
cechami subkultury więziennej jest niewątpliwie autoagresja  i agresja. Oba zjawiska dają możliwość 
przetrwania w tego rodzaju środowisku. Samookaleczenia stanowi działanie, dążące do zadawania 
sobie bólu, bez zamiaru popełnienie samobójstwa. Osoby, które decydują się na tego rodzaju akt, 
zazwyczaj charakteryzują się cechami takimi jak impulsywność czy niskie poczucie własnej wartości. 
 W oparciu o to subkulturę więzienna można podzielić na trzy grupy osób. Po pierwsze są to 
osoby grypsujące, która w ramach własnej kultury posiada największe przywileje, ustalają normy 
postępowania i zachowania pośród skazanych, wpływając na życie pozostałych więźniów. Po drugie, 
jest to grupa osób, którzy nie grypsują, określanych jako „frajerzy” lub „nieludzie”. Są to osoby, które 
unikają konfliktów, dopasowując się do warunków panujących w izolacji, nie angażując się tym 
samum w tworzenie specyficznej kultury organizacyjnej. Natomiast trzecią grupę stanowią 
poszkodowani, którzy w żargonie więźniów nazywani są „cwelami”. Do grupy tej należą osoby, 
najmniej szanowane przez resztę otoczenia. Grupami tymi rządzą własne prawa, które ustalane są 
przez grupę dominującą, czyli grypsujących. To właśnie oni decydują o wszystkim tym, co dotyczy 
skazanych, posiadając liczne przywileje. Swoje działania opierają na regułach, do których zaliczyć 
można chociażby regułę „człowiek nie może być uległy innemu człowiekowi i nie może mu 
usługiwać” czy „członkowie grupy nie mogą wzajemnie na siebie donosić”. Na czele grupy 
dominującej znajdują się liderzy, którzy stanowią bazę przywództwa w danej jednostce więziennej. 
Liderem może być osoba o predyspozycjach intelektualnych (lider intelektualny), która charakteryzuję 
się wysokim poziomem inteligencji, sprytem i technikami manipulacji, ale też osoba o 
predyspozycjach fizycznych (lider silny fizycznie), charakteryzującą się groźnym wyglądem, siłą 
fizyczną  i stosowaniem przemocy w działaniu. To zazwyczaj te osoby rozstrzygaj  wszelkie problemy 
w obrębie grupy, a także decydują na temat przyznawania kar i nagród. Niestety więźniowie nie 
zawsze mają wolność wyboru grupy do której będą należeć, niemniej jednak każda możliwość wyboru 
bazują wyłącznie na interesie jednostki, który przedkładany jest nad interes całej grupy [19,20] 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując można zauważyć, ze zjawisko popkultury jest bardzo istotne, zwłaszcza z 
punktu widzenia socjologii i kryminologii, ponieważ pomaga badaczom lepiej zrozumieć,  w jaki 
sposób ludzie tworzą grupy i społeczności. Subkultury więzienne tworzone są we wszystkich 
jednostkach penitencjarnych i dostarczają unikatowych przykładów, w oparciu o które możliwe jest 
zrozumienie licznych mechanizmów na płaszczyźnie psychologicznej i społecznej. 
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