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NIEKONWENCJONALNY POMYS¸ NA RESOCJALIZACJ¢

Medytacja w areszcie
Na drzwiach do jej gabinetu, od Êrodka, wisi tabliczka z jasno okreÊlonà
zasadà „Tu si´ liczy tylko
zdanie Uli”. Co z tego, ˝e jest
drobnà i szczup∏à kobietà,
jeÊli to w∏aÊnie ona kieruje
oddzia∏em penitencjarnym.
Ula to zast´pca dyrektora
aresztu Êledczego w Cz´stochowie, psycholog i psychoterapeuta. Niezwyk∏a kobieta, która uczy osadzonych
medytacji.
Urszula Wojciechowska-Budzikur, koƒczàc studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, nigdy
nie myÊla∏a, ˝e zatrudni si´ w wi´zieniu. Jako psycholog chcia∏a zajmowaç si´ terapià i w∏aÊciwie to jej
si´ uda∏o. Poza drobnym szczegó∏em — jej pacjentami, od prawie
dwudziestu lat sà wi´êniowie.
Przez kilka lat prowadzi∏a tak˝e
prywatnà praktyk´ terapeutycznà,
ale z czasem coraz trudniej by∏o jà
pogodziç z pe∏nionymi funkcjami
s∏u˝bowymi. Swoje pierwsze doÊwiadczenie z osadzonymi zdoby∏a
z Zak∏adzie Karnym w Herbach.
Tu˝ po przekroczeniu bramy rozpoczà∏ si´ dla m∏odej Urszuli etap testowania.
— Gdy pojawia si´ ktoÊ nowy,
zw∏aszcza kobieta, od razu budzi
zainteresowanie wi´êniów, którzy
sprawdzajà, jak b´dà wyglàdaç
wzajemne relacje, co mo˝na uzyskaç, na co liczyç — opowiada pani
dyrektor. — A poniewa˝ wyglàda∏am doÊç m∏odo, pewnego razu jeden z osadzonych krzyknà∏ na spacerze, ˝e w∏aÊnie zatrudnili nieletnià — opowiada z uÊmiechem pani
dyrektor.

Trzeba mieç stalowe nerwy
Stres i napi´cie w takiej pracy sà
nieuniknione, wi´c m∏oda pani psycholog musia∏a szybko nauczyç si´
radzenia sobie w ró˝nych sytuacjach. Pomocne w tym by∏o poczucie humoru i dystans do siebie.
A dzi´ki kolejnym szkoleniom zawodowym coraz bardziej rozumia∏a
specyfik´ miejsca i mechanizmy
kierujàce ludêmi pozbawionymi
wolnoÊci. — Jednym z takich mechanizmów jest tzw. przeniesienie
seksualne, czyli silna koncentracja
pragnieƒ erotycznych ze strony osadzonych — t∏umaczy. — Ka˝da kobieta zatrudniona w wi´zieniu musi
liczyç si´ z takim zjawiskiem. Mo˝e
ono przybieraç bardzo ró˝ne formy.
Od cz´stego zg∏aszania si´ na rozmow´, prawienia komplementów,
pisania wierszy i listów mi∏osnych
(mam ich troch´), a˝ po wulgaryzmy, zachowania roszczeniowe czy
wr´cz agresywne. Przeniesieniu
sprzyja wymuszona abstynencja
seksualna osadzonych. Dlatego tak
wa˝na jest umiej´tnoÊç trzymania
w∏aÊciwych granic interpersonalnych i wyczucie w podkreÊlaniu
w∏asnej kobiecoÊci — opowiada.
Po kilku latach sp´dzonych
w Herbach, pojawi∏a si´ propozycja
pracy w Zak∏adzie Karnym w Raciborzu. — To by∏o jeszcze trudniejsze doÊwiadczenie, zw∏aszcza gdy
ponad pi´ç lat pracowa∏am w od-

Urszula Wojciechowska-Budzikur jest zast´pcà dyrektora cz´stochowskiego Aresztu Âledczego. Ma dyplom psychologa Katolickiego
Uniwersyteu Lubelskiego. Od niedawna pe∏ni funkcj´ koordynatora do
wprowadzania medytacji chrzeÊcijaƒskiej w polskich wi´zieniach.
giej strony czuje, ˝e ma jeszcze coÊ
do zrobienia. Zawsze pe∏na pomys∏ów, ciàgle realizuje autorskie programy resocjalizacyjne.

Szansa na wewn´trznà zmian´
W 2009 roku pierwsza w Polsce
wprowadzi∏a do wi´zienia medytacj´ chrzeÊcijaƒskà w nurcie ojca
Johna Maina OSB, którà sama od
kilku lat praktykuje. — Medytacja
najcz´Êciej kojarzy si´ z buddyzmem lub hinduizmem i niewiele
osób wie, ˝e jest ona g∏´boko zakorzeniona tak˝e w tradycji chrzeÊcijaƒskiej i ˝e praktykowali jà pustelnicy zwani Ojcami i Matkami Pustyni w pierwszych wiekach po
Êmierci Chrystusa — t∏umaczy Wojciechowska-Budzikur. Za jej odnowiciela uwa˝any jest w∏aÊnie John
Main OSB (1926-1982), który proponowa∏ chrzeÊcijanom, by medytowali dwa razy dziennie, od 20 do
30 minut, powtarzajàc mantr´ „Maranatha”, co w j´zyku aramejskim,
którym pos∏ugiwa∏ si´ Chrystus,
oznacza „Przyjdê, panie” lub „Pan
Przychodzi”.
Na Êwiecie, w wielu wi´zieniach
osadzeni od dawna majà mo˝liwoÊç
medytowania nie tylko w konwencji
buddyjskiej, ale i chrzeÊcijaƒskiej. —
Cz´stochowski areszt jako pierwszy
wprowadzi∏ medytacj´ jako form´ resocjalizacji osadzonych. Za jego przyk∏adem posz∏y inne placówki w kraju.

dziale terapeutycznym dla osób
przejawiajàcych powa˝ne dysfunkcje psychiczne i intelektualne —
wyznaje Wojciechowska-Budzikur.
Przypadki, z którymi mia∏a wówczas do czynienia, mo˝na uznaç za
bardzo ci´˝kie. Wymaga∏y stalowych nerwów i maksymalnej odpornoÊci, które musia∏a w sobie wykszta∏ciç delikatna i krucha kobieta.
Zdobyte doÊwiadczenie pozwoli∏o pójÊç dalej. Urszula Wojciechowska-Budzikur przez rok by∏a
specjalistà penitencjarnym w Okr´gowym Inspektoracie S∏u˝by Wi´-

ziennej w Katowicach, a od czterech lat jest zast´pcà dyrektora
w Areszcie Âledczym w Cz´stochowie. — Nawet dzisiaj, gdy poznaj´
nowe osoby, wiadomoÊç, ˝e pracuj´ w areszcie i w dodatku na kierowniczym stanowisku wywo∏uje
du˝e zdziwienie, „˝e taka drobna,
subtelna, jak sobie radzi w takim
trudnym Êrodowisku” — zdradza
pani dyrektor. Przyznaje te˝, ˝e jest
to trudna, bardzo obcià˝ajàca praca,
i ˝e nieraz myÊla∏a, by odejÊç ze
s∏u˝by i zajàç si´ wy∏àcznie prywatnà praktykà terapeutycznà. Z dru-

Jej praktykowanie okaza∏o si´ dla
niektórych szansà na wewn´trznà
zmian´, na wzrost samoÊwiadomoÊci, wyciszenie i bardziej obiektywne podejÊcie do wielu kwestii —
opowiada pani Urszula. W ubieg∏ym
roku takiej formy medytacji nauczy∏o si´ oko∏o czterdziestu osób
w areszcie i podlegajàcym mu oddziale zewn´trznym w Wàsoszu
Górnym. — W areszcie osadzeni
praktykujà indywidualnie, ale zdarza si´, ˝e w jednej celi praktykujà jà
wszyscy — opowiada Wojciechowska-Budzikur. Medytacja nie jest ∏a-

twa, chocia˝ nie sà potrzebne jakieÊ
szczególne umiej´tnoÊci. Konieczna
jest natomiast dyscyplina i zaanga˝owanie, przez co nie wszystkim si´
udaje. — Ludzie cz´sto oczekujà
szybkich efektów i kiedy ich nie ma,
porzucajà praktyk´. Czasem takà
presj´ wywiera na medytujàcego jego otoczenie, nie rozumiejàc, ˝e jest
to proces — dodaje pani dyrektor.
Pierwszym sprawdzianem efektów tej metody by∏a anonimowa ankieta, przeprowadzona wiosnà
2010 roku, po dziewi´ciu miesiàcach od wprowadzenia programu
„Medytacja. Szansa na wewn´trzna
wolnoÊç”. — Wszyscy ankietowani
potwierdzili, ˝e nauczyli si´ innego
spojrzenia na Êwiat i ludzi, stali si´
spokojniejsi, odzyskali spokój ducha. Wi´zienie ma s∏u˝yç nie tylko
odbywaniu kary za pope∏nione
przest´pstwa. Po wyjÊciu z niego
osadzony powinien zrozumieç,
gdzie pope∏ni∏ b∏àd. Medytacja mo˝e mu w tym pomóc — dodaje Urszula Wojciechowska-Budzikur.

Medytacja daje wolnoÊç
Udzia∏ we wprowadzonym
przez nià programie jest dobrowolny i nie wymaga religijnego zaanga˝owania osadzonych. Dla osób niewierzàcych lub innego wyznania
podaje si´ innà mantr´ lub poleca
skupienie na w∏asnym oddechu.
— W Wàsoszu Górnym skazani
spotykajà si´ na medytacji grupowej w ka˝dy piàtek i wspólnie trwajà w ciszy. Czasami przyje˝d˝ajà do
nich wolontariusze z katowickiej
grupy medytacyjnej — opowiada
pani dyrektor. W∏aÊnie cisza jest
jednym z warunków tej w´drówki
w g∏àb siebie. I choç osadzonym nie
zawsze ∏atwo jest odizolowaç si´ od
ha∏asu w celi, to majà czas, który
mogà wykorzystaç. Brak wolnoÊci
jest stresem samym w sobie, a kontakt z psychologiem czy udzia∏
w profesjonalnej terapii jest utrudniony ze wzgl´du na ograniczonà
liczb´ pracowników. — Dwóch czy
trzech psychologów nie jest w stanie dotrzeç do kilkuset wi´êniów.
Dlatego warto wprowadzaç medytacj´ jako ofert´ resocjalizacji. Tkwi
w niej wielki uzdrawiajàcy potencja∏, co potwierdzajà liczne naukowe badania — t∏umaczy Urszula
Wojciechowska-Budzikur.
W ostatnim czasie, za przyk∏adem Aresztu Âledczego w Cz´stochowie posz∏y tak˝e inne jednostki
penitencjarne w Polsce, m.in.
w Poznaniu, Wroc∏awiu i Cieszynie, a Âwiatowa Wspólnota Medytacji ChrzeÊcijaƒskiej w Polsce
przydzieli∏a Urszuli Wojciechowskiej-Budzikur funkcj´ krajowego
koordynatora do wprowadzania
medytacji chrzeÊcijaƒskiej w polskich wi´zieniach.
Z∏agodzenie obyczajów jest zawsze dobre, a zw∏aszcza w areszcie.
Urszuli Wojciechowskiej-Budzikur
udaje si´ to doskonale z dwóch
wzgl´dów. Po pierwsze jest kobietà,
a po drugie nauczycielem refleksji
nad ˝yciem.
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