Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Kryminalnej
i Penitencjarnej „Aenigma” działające przy
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Koło Naukowe „Aenigma” powstało na przełomie marca i kwietnia 2012 roku.
Opiekunem Koła jest Pani dr Małgorzata Przepióra. Zarząd tworzą studentki V roku
Psychologii klinicznej: Katarzyna Furdykoń i Karolina Ścigała. Obecnie Koło liczy
30 członków zainteresowanych tematyką psychologii sądowej.
Dotychczasowa działalność:

I.

17 maj 2012 – spotkanie z Panią Hanną Zielińską (mediator Sądu Okręgowego
w Opolu, Prezesem regionu opolskiego Stowarzyszenia Mediatorów Polskich).

II.

26-27 maja 2012 - wyjazd na V Krakowską Konferencję Psychologii Sądowej:
Tradycje i innowacje w psychologii sądowej.

III.

7 listopad 2012 - projekcja filmu „Mysterious skin” wraz z prelekcją dr Joanny
Dzierżanowskiej-Peszko nt. Przemocy seksualnej wobec dzieci.

IV.
V.

23 listopad 2012 – wyjazd członków Koła do Zakładu Karnego w Strzelinie.
11 styczeń 2013 – wykład otwarty Pana Jana Gołębiowskiego (psycholog
kryminalny) nt. Psychologicznego profilowania nieznanych sprawców
przestępstw.

Organizowane przez Aenigmę wydarzenia mają charakter otwarty i są dostępne dla
wszystkich studentów. Bieżące informacje oraz linki do ciekawych artykułów znajdują
się na profilu koła na facebooku: Aenigma UO. Aby zaangażować się w działalność
Koła należy wysłać e-maila na adres aenigmauo@gmail.com.
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I.

17 maj 2012
Spotkanie z mediatorem.
Ilość uczestników: 12

Spotkanie zostało zainicjowane przez studentkę Marię Żełubowską, która zaprosiła do Nas
Panią Hannę Zielińską - mediatora i jednocześnie Prezesa regionu opolskiego
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Oprócz tego wykłada na Uniwersytecie Opolskim
i udziela się jako wolontariusz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Oczywiście figuruje także na liście mediatorów Sądu Okręgowego w Opolu.
Pani Hanna zajmuje się głównie mediacjami cywilnymi. Podczas spotkania pokazała
uczestnikom próbkę swojej działalności, naturalnie w wersji skróconej, gdyż mediacje
mogą trwać kilka godzin. Opowiedziała także o trudnościach i specyfice swojej pracy oraz
o ciągle niskiej świadomości społeczeństwa dotyczącej możliwości skorzystania z pomocy
mediatora w konfliktowych i trudnych do samodzielnego rozwiązania sytuacjach.

II.

26-27 maja 2012
Wyjazd Zarządu Koła na V Krakowską Konferencję Psychologii Sądowej: Tradycje
i innowacje w psychologii sądowej
Liczba uczestników: 3

Troje członków naszego Koła postanowiła w ramach pogłębiania swojej wiedzy wybrać
się na międzynarodową konferencję dotyczącą psychologii sądowej. W periodyku
Instytutu Psychologii PSI ukazał się artykuł autorstwa Karoliny Ścigały opisujący to
wydarzenie:
W ostatni majowy weekend, kiedy pogoda niezwykle dopisywała zachęcając do
eksploracji natury, w Krakowie odbyła się już piąta z kolei konferencja z zakresu
psychologii sądowej o charakterze międzynarodowym. Organizatorami była sekcja
zajmująca się powyższą tematyką KNSP UJ. W dzień poprzedzający całe wydarzenia
odbyły się, w bardzo kameralnym gronie, warsztaty prowadzone przez prelegentów.
Forma jednak z warsztatowej zmieniła się w trakcie na bardziej dyskusyjną
i obejmującą o wiele więcej wątków niż było to wstępnie przewidziane.
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Szybko okazało się także, iż 1,5 godziny to czas zdecydowanie niewystarczający by
zaspokoić pragnienie wiedzy studentów. Oficjalne otwarcie konferencji odbyło się
w sobotę. Była ona podzielona na trzy równoległe panele dyskusyjne:


Neuronauka a psychologia i prawo



Z laboratorium do sali sądowej



Polityka kryminalna oparta na dowodach

Równoległe podziały są dla mnie zawsze znacznym utrudnieniem. Po przeczytaniu
programu konferencji zwykle okazuje się, iż interesujące mnie wystąpienia mają
miejsce w tym samym czasie, ale innych panelach. A niestety wychodzenie/wchodzenie
w trakcie, poszukiwanie drugiej sali rodzi małe zamieszania. Tym bardziej, że
uczestników z podobną przypadłością jest więcej.
Sesje

panelowe

były

przeplatane

wykładami

plenarnymi

zaproszonych

zagranicznych specjalistów. Bardzo chętnie dzielili się ze studentami swoją wiedzą
i doświadczeniem odpowiadając na zadawane po ich wystąpieniach pytania. Również
cennymi uwagami wzbogacali prezentacje młodszych kolegów po fachu, magistrantów
i doktorantów, którzy to w większości tworzyli sesje panelowe. Jako pierwszy z gości
głos zabrał prof. Siegried L. Sporer dzieląc się wynikami badań własnych nad detekcją
prawdy. W wykrywaniu prawdziwych informacji liczą się przede wszystkim
indywidualne właściwości jednostki, a podczas prowadzenia przesłuchania wyniki
profesjonalistów nie są dużo wyższe od wyników uzyskiwanych przez studentów.
Okazało się, iż przesłuchujący z tych dwóch grup różnią się znacznie jedynie poziomem
pewności siebie. Mimo to badania Justyny Szostek (przedstawione później w trakcie
jednej z sesji) pokazują, że istotną rolę w efektywności przesłuchania (mierzoną ilością
uzyskanych od świadka informacji zgodnych z prawdą), oprócz odpowiedniej metody
wywiadu (jak wskazuje wiele badań najlepszą jest wywiad poznawczy), odgrywa
doświadczenie w prowadzeniu przesłuchań. Policjanci po zapoznaniu się z procedurą
cognitive interview (szkolenie trwało około 30 godzin) uzyskiwali lepsze wyniki od
specjalistów zajmujących się powyższym wywiadem. Jak sama Szostek zauważyła,
specyfika pracy policjantów nauczyła ich zwracać uwagę na szczegóły zaklasyfikowane
przez owych specjalistów czy też studentów jako mało wnoszące. Badania nie zostały
jeszcze nigdzie opublikowane – według autorów wymagają kilku dodatkowych
replikacji.
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Metoda

wykrywania

kłamstw

w

oparciu

o

teorie

dr

Paula

Ekmana,

rozpowszechniona przez serial Lie to me (Magia kłamstwa) została przez profesora
Sporera mocno skrytykowana. Mruganie, kontakt wzrokowy, ruchy głową, tak często
przywoływane w serialu jako wskaźniki kłamstwa,

rzeczywiście wykazują bardzo

niską korelację lub brak z nieprawdą. Było to dla mnie spore zaskoczenie, gdyż do tej
pory uważałam badania Ekmana nad mikroekspresją za wiodące w kwestii detekcji
kłamstwa. W trakcie wystąpienia prof. Sporera jak i prof. Jaume Masipa miałam
wrażenie, iż dość silna komercjalizacja badań Ekmana (mnóstwo książek i programów
nie tylko dla „profesjonalistów”, ale także dla przeciętnego zjadacza chleba) budzi wiele
kontrowersji wśród działaczy akademickich. Obaj wykładowcy opowiadali się za to nad
wyższością detekcji prawdy nad wychwytywaniem kłamstw.
Wśród zaproszonych specjalistów była także dr Ruth Mann, która jest
psychologiem sądowym. Oprócz przestępstw seksualnych zajmuje się także
wnoszeniem wiedzy naukowej z dziedziny psychologii do zakładów karnych i innych
instytucji dozoru sądowego w celu ulepszenia ich pracy. Jak słuchacze mogli się
dowiedzieć, wiele programów resocjalizacyjnych opartych jest na intuicji pracowników
zakładów karnych. Niestety niewiele można znaleźć ich ewaluacji. Nie jest to tylko
problem w polskich zakładach, ale dotyczy on całej Europy. Na skutek braku
sprawdzania

efektywności

owych

programów,

często

fundusze

rządowe

są

pożytkowane w sposób zdecydowanie nieintratny, a wysiłki wielu pracowników
częstokroć okazują się bezskuteczne. Ostatnim z zaproszonych był dr Graeme Fairchild,
który bardzo obrazowo i klarownie przedstawił neuropsychologiczne podstawy
zachowań antyspołecznych wśród młodzieży.
Organizacja konferencji była na wysokim poziomie. Wystąpiły jedynie niewielkie
przesunięcia czasowe, które zostały szybko nadrobione. Kontakt z organizatorami
również zasługuje na pochwałę – odpowiedzi na maile przychodziły w ciągu 24 godzin
a rozmowy były sympatyczne. Chociaż do tej pory nie uzyskałam maila zwrotnego
z zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu. A ponoć nie miało być z tym żadnego
problemu... Interesująca była zawartość teczek, które dostawali uczestnicy. Oprócz
standardowego identyfikatora, długopisu i kartek do notowania (oczywiście wszystko
z logiem konferencji, żeby nikt przypadkiem nie zapomniał w jakim wydarzeniu bierze
udział), znalazły się zapałki - dla odmiany z logiem Krakowa. Ich obecność pozostaje
dla mnie zagadkowa do tej pory (dlaczego nie zapalniczka?). Niezmiernie przydatne
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okazały się informatory o Krakowie i mapki, dzięki którym błądzenie zdecydowanie
trwało krócej niż zwykle.
Uczestnictwo w konferencji jest warte zachodu (nawet pomimo dość kosztownego
pobytu w Krakowie) i zachęcam do tego wszystkich, a zwłaszcza zainteresowanych
psychologią sądową.
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III.

7 listopad 2012
Projekcja filmu „Mysterious skin” wraz z prelekcję dr Joanny DzierżanowskiejPeszko nt. Przemocy seksualnej wobec dzieci.
Ilość uczestników: 10

7 listopada o godz. 18.00 odbyła się projekcja filmu „Mysterious skin – Zły dotyk”
wraz z prelekcję dr Joanny Dzierżanowskiej-Peszko nt. Przemocy seksualnej wobec
dzieci. W prelekcji wzięli udział nie tylko członkowie Koła, ale także inni studenci
Instytutu Psychologii oraz Prawa.
Mysterious skin (2004) to film opowiadający historie dwóch dorastających
chłopców, którzy w dzieciństwie byli wykorzystywani seksualnie przez swojego trenera
drużyny baseball'owej. Na każdego z nich ta trauma wpłynęła inaczej, odmiennie
kształtując ich postawy i wpływając na dalszy bieg ich życia.

7

IV.

23 listopad 2012
Wyjazd do Zakładu Karnego w Strzelinie
Liczba uczestników: 20

23 listopada 2013 dzięki dofinansowaniu ze strony Rektora UO i Instytutu Psychologii
udało nam się zorganizować wyjazd do Zakładu Karnego w Strzelinie. Jest to zakład
typu zamkniętego przeznaczony dla mężczyzn – zarówno dorosłych jak i młodocianych,
odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jest podzielony na dwa
bloki: zamknięty i półotwarty. Dzięki uprzejmości Dyrekcji ZK mogliśmy zobaczyć oba
bloki i poznać specyfikę ich funkcjonowania.
Nasza wizyta w Zakładzie rozpoczęła się standardowym przeszukaniem oraz
pozostawieniem

rzeczy

osobistych

takich

jak

telefony komórkowe,

aparaty

fotograficzne i narzędzia ostre (np. scyzoryk, pilniczek) w depozycie. Przez całą naszą
wycieczkę towarzyszył nam Zastępca Dyrektora Zakładu oraz główny wychowawca,
którzy chętnie odpowiadali na nasze pytania i dzielili się swoim doświadczeniem
w pracy z osadzonymi. Na początku udaliśmy się na blok półotwarty, gdzie czekała na
nas niespodzianka. W jednej z cel funkcjonariusze wspólnie z kilkoma osadzonymi
przygotowali dla nas niezmiernie wiarygodnie odegraną scenkę sprzeczki między
współosadzonymi.

Osadzeni

opowiedzieli

nam

o

codzienności

więziennej

i problemach jakie rodzi skupienie w jednym pomieszczeniu od 6 do 12 osób. Mieliśmy
okazję usłyszeć też historie opowiadane za pomocą grypsów. Po opuszczeniu cel
udaliśmy się by zobaczyć jak wyglądają prysznice, a także zajęcia dodatkowe w ramach
pracowni artystycznej, mobilklubowi i bibliotece, dzięki którym osadzeni mogą
rozwijać swoje zainteresowania. Następnie udaliśmy się na blok zamknięty potocznie
zwany „Zamkiem”. Mogliśmy tam zobaczyć program resocjalizacyjny „Bliżej natury”,
który strzelińska jednostka wdrożyła jako jedna z pierwszych w Europie. Po zwiedzaniu
budynków Zakładu mięliśmy okazję porozmawiać z psychologiem penitencjarnym
i wychowawcami, którzy opowiadali o swojej pracy i programach resocjalizacyjnych,
które prowadzą. Dyrekcja ZK umożliwiła nam także porozmawianie z osadzonym z art.
(za morderstwo), co było dla nas wszystkich niezwykłym doświadczeniem.
Na zakończenie dzięki gościnności funkcjonariuszy i Dyrekcji mogliśmy
zorganizować ognisko integracyjne dla członków Koła Aenigma. Tutaj również nasi
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Gospodarze przygotowali niespodziankę – zostaliśmy poczęstowani tradycyjną czarną
kawą i czarnym chlebem. Do Opola wszyscy wrócili najedzeni i z niezapomnianą
dawką wrażeń - w końcu niecodziennie można swobodnie wejść i wyjść z zza muru
zakładu karnego.
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V.

11 styczeń 2013

Wykład otwarty mgr Jana Gołębiowskiego
Ilość uczestników: ok. 80
11 stycznia 2013 dzięki dofinansowaniu ze strony Dyrekcji Instytutu Psychologii odbył
się wykład otwarty mgr Jana Gołębiowskiego. Zaproszony przez nas gość przyjechał do
Nas z Warszawy. Jan Gołębiowski jest psychologiem kryminalnym, biegłym sądowym
oraz wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i we
Wrocławiu. Ponadto jest także autorem licznych publikacji na temat profilowania
kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz autorem pierwszej w Polsce
monografii na temat profilowania kryminalnego.
Prelegent w swoim przemówieniu skoncentrował się głównie na przełamaniu tkwiących
w naszych głowach stereotypów odnośnie zawodu profilera kryminalnego. Praca
psychologa przy profilowaniu nieznanych sprawców przestępstw znacznie różni się od
„efekciarskich” scen prezentowanych w amerykańskich serialach. Przede wszystkim
jest to żmudny i długotrwały proces na który składają się: podsumowanie
zabezpieczonych śladów fizycznych, rozpoznanie wiktymologiczne, analiza interakcji
pomiędzy sprawcą a ofiarą, określanie motywacji sprawcy, wypracowanie sugestii oraz
stworzenie alternatywnego profilu psychologicznego nieznanego sprawcy przestępstwa.
Liczba osób, która przybyła wykład jak i pozytywne refleksje uczestników po tym
wydarzeniu niewątpliwie świadczą o tym, że zakończył się on sukcesem.
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