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OD AUTORA
Nigdy nie przewidywałem, iż przystąpię do pisania wspomnień odnoszących się do 31 lat mojej pracy zawodowej w więziennictwie. Te moje ponad
trzydzieści lat pracy, jedynej w życiu, spędziłem w latach:
1960-1969 w Zielonej Górze, jako wychowawca, kierownik działu
penitencjarnego i zastępca naczelnika Centralnego Więzienia;
1970-1984 w centrali więziennictwa, jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego;
1984-1989 w Opolu, jako dyrektor Okręgowego Zarządu Zakładów
Karnych;
1989-1991 w Kaliszu, jako komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej.
Miałem więc okazję dotknąć problematyki penitencjarnej na różnych
szczeblach, oglądać ją z różnych punktów widzenia, być jej obserwatorem, lecz
również w niej uczestniczyć, a nawet choćby w niewielkim stopniu ją kształtować.
Miałem możność zapoznać się z praktyką penitencjarną także zagranicą, w czasie
wyjazdów służbowych i nie tylko.
Nie prowadziłem dzienników ani notatek. Ostał mi się tylko jeden zeszyt,
w którym w Opolu zapisywałem zamierzenia na dzień następny i notowałem co
istotniejsze fragmenty narad, które sam prowadziłem lub w których uczestniczyłem i to tylko za okres 9.03.1988 r. – 26.07.1989 r.
Przetrwał też brudnopis notatek z prowadzonych przeze mnie w okresie
20.04.1982 r. – 15.11.1983 r. posiedzeń Egzekutywy POP przy Centralnym
Zarządzie, gdy sekretarzowałem partyjnej organizacji.
Zgromadziłem natomiast wszystkie swoje własne publikacje z lat
1962-2010 oraz publikacje innych autorów, traktujące o problemach penitencjarnych, w rozwiązywaniu, których uczestniczyłem. Zebrało się tego ponad
tysiąc stron.
Kiedy próbowałem odświeżyć sobie treść tych publikacji, uświadomiłem
sobie, jak odległych dotyczą czasów – dziesiątki lat od początków mej kariery
zawodowej, lecz nawet od chwili odejścia na emeryturę. Przecież niedługo
uprawnienia emerytalne uzyskają funkcjonariusze przyjęci do Służby po moim
pożegnaniu się z nią.
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Nie ukrywam, że trochę też mnie ponosi, kiedy przeglądam aktualną
prasę penitencjarną i czytam o niektórych przedsięwzięciach i pomysłach, anonsowanych, jako nowe i odkrywcze. Mało kto sięga do prasy sprzed kilkudziesięciu
lat, a okazałoby się, iż odkrywa się coś, co już było, a czego przez lata po prostu
nie kontynuowano.
Zajęły stałe miejsce w praktyce penitencjarnej, w przepisach, a nawet
w kodeksie karnym wykonawczym, pewne instytucje, kształtowane nieraz
w bólach przez lata. Nie pamięta się już dziś ich ewolucji, argumentacji, która
towarzyszyła ich powstawaniu. A szkoda, bo płynie z nich niejedna nauka.
Popełnialiśmy też wiele błędów. Niektóre rozwiązania i przedsięwzięcia,
podejmowane nawet w najlepszych chęciach, nie sprawdziły się. Warto także
o nich pamiętać, by ustrzec się pokusy ich powtarzania.
Jak chyba każde wspomnienia, także i te moje, podszyte są choćby
podświadomie subiektywizmem. Różny jest przecież stosunek do tego wszystkiego, co czyniliśmy w przeszłości. Współpracowaliśmy z ludźmi – jednych po
prostu lubiliśmy, innych - ledwo co mogliśmy zaakceptować. I tak to jest… Kiedy
wspominam ludzi pozytywnie podaję ich pełne nazwiska, kiedy jest inaczej - to
poza wyjątkami – ograniczam się do podania inicjałów, prawdziwych, niezmyślonych. Fakty staram się prezentować bez emocjonalnego zaangażowania.
Pisząc wspomnienia, przeżywając po raz drugi moją „penitencjarną
przygodę”, czynię to też – nie ukrywam – dla „zabicia czasu”, zwłaszcza po
przedwczesnej śmierci mego syna Lesława, także penitencjarysty, który zmarł
nagle 6 lipca 2010 r., w czasie służby, w miejscu pracy, w budynku Centralnego
Zarządu Służby Więziennej przy ulicy Rakowieckiej 37.
Po odejściu na emeryturę byłem przez pewien czas zaangażowany w pracach ministerialnego Zespołu do spraw Nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego. Do dziś przechowuję otrzymany w 1997 r. list gratulacyjny, przekazany imiennie wszystkim członkom tego Zespołu przez Prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego.
Przez kilka lat wykładałem prawo karne wykonawcze oraz prowadziłem
seminaria licencjackie i magisterskie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Uczelnia ta była też przez kilka lat
jednym z wydawców, opracowywanej przeze mnie wraz żoną „Polskiej bibliografii penitencjarnej”. Opracowaliśmy łącznie bibliografię za lata 1970-2009;
ukazały się 22 roczniki tej bibliografii; wydaliśmy ją też na nośniku elektronicznym CD-ROM (lata 1970-2005). Uzupełnioną o kolejne lata (do 2009 r.)
wydało w 2011 r. Wydawnictwo C. H. Becka. Satysfakcja z opracowania
„Polskiej bibliografii penitencjarnej” jest tym pełniejsza, że Polska, jako jedno
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chyba z niewielu państw – dzięki wcześniejszemu opracowaniu bibliografii przez
dr Elżbietę Janiszewską-Talago – posiada opublikowaną bibliografię penitencjarną za ponad dwa wieki – od 1795 do 2009 r. Cóż więc teraz czynić wypada?
Wspomnienia pisać… Może ktoś kiedyś…

kiedyś…1
Płk Lesław Korecki (1959-2010) – dyrektor Biura Informacji i Statystyki
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
1
Wszystkie moje własne publikacje, a także publikacje lub ich fragmenty, odnoszące się do
moich publikacji lub działalności penitencjarnej zamieściłem w drugim i trzecim tomie „Mojej
penitencjarnej przygody”, wydanych na prawach rękopisu w czterech egzemplarzach – jeden
egzemplarz przekazałem bibliotece Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu. Gdy odwołuję
się do tych publikacji, poza miejscem ich ukazania się, podaję dodatkowo ich umiejscowienie
w dwutomowym zbiorze, o którym wspomniałem wyżej (MPP, tom i strona). Fotografie osób
pochodzą z moich albumów; zdjęcia obiektów zaczerpnąłem z publikacji: „Polskie więzienia”,
wydanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w 2005 r. oraz z portalu internetowego Służby
Więziennej.

Za uwagi do rękopisu dziękuję Panom: Marianowi Krześniakowi z Zielonej Góry, Józefowi
Hajnrychowi z Warszawy i Ryszardowi Grybosiowi z Opola; a za pomoc w wydaniu książki Panu
dr. Józefowi Nawojowi z Jastrzębia Zdroju.
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I. W ZIELONEJ GÓRZE
Penitencjarne raczkowanie
Lipiec i sierpień 1960 roku spędziłem w Jednostce Wojskowej
w Kożuchowie na Ziemi Lubuskiej, „odrabiając” przełożone z roku poprzedniego, szkolenie wojskowe studentów. Syn ukończył już wtedy pierwszy rok
życia, gorączkowo więc rozglądałem się za swym przyszłym miejscem pracy
– póki co pozostawaliśmy z synem na utrzymaniu pracującej żony i matki.
Tuż przed wyjazdem na szkolenie otrzymałem list niewidomego kolegi,
Włodka Kopydłowskiego, z którym we Wrocławiu, przez ponad cztery lata
studiowaliśmy prawo i mieszkaliśmy wspólnie w domach akademickich przy
ul. Kotsisa i Komuny Paryskiej. W liście zawarta była informacja o możliwości
podjęcia pracy w więzieniu w Zielonej Górze, z perspektywą otrzymania
mieszkania w ciągu sześciu miesięcy. Propozycja była ponadto o tyle kusząca, że
Włodek mieszkał już w tym mieście i organizował pracę Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Niewidomych w nowoutworzonym województwie. A żal nam
było też czteroletniej, studenckiej przyjaźni.
20 sierpnia 1960 r., korzystając z przepustki w Jednostce Wojskowej,
zjawiłem się w Centralnym Więzieniu w Zielonej Górze przy ul. Łużyckiej.
Pamiętam, iż do budynku administracji podchodziłem przez jezdnię
z drugiej strony ulicy, jako że wzdłuż więziennego muru pracowali więźniowie
i brakło mi odwagi, by przechodzić w ich bezpośredniej bliskości. Data 20 sierpnia jest tu o tyle istotna, że kiedy w pierwszych dniach września, stawiłem się do
służby, szef więzienia Bolesław Miszta,2 zażenowany „wysokością”, zaoferowanej mi wówczas niskiej pensji, polecił, w porozumieniu z Józefem Kosmalą
– wówczas kierownikiem działu kadr i Aleksandrem Krawczykiem – kierownikiem działu finansowego, by antydatowano dzień rozpoczęcia przeze mnie
służby i… otrzymałem dodatkowo wynagrodzenie za jedną trzecią miesiąca
sierpnia. Sprawa się w odpowiednim terminie „nie rypła”, choć sam się dziwiłem,
iż nikt z wyższych przełożonych nad tym się nie zastanawiał.
Zaczęło się wdrażanie do służbowej, formalnej przecież głównie, dyscypliny. Skok w mundur więziennika w stopniu… oczywiście szeregowego, niezbyt
bolesny, miałem bowiem po studiach jeden tylko garnitur i kilka koszul; żona

2
Przyszło mi po latach opublikować wspomnienie pośmiertne o moim pierwszym
przełożonym w Służbie Więziennej, w którym zawarłem także informacje o Jego drodze zawodowej.
Zob.: Człowiek – działacz – funkcjonariusz. Wspomnienie pośmiertne o majorze Bolesławie Miszcie.
„Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 14 s. 4; MPP t. II s. 599
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daleko, a żelazko tylko u znajomych. Codziennie za piętnaście ósma, piętnaście
minut przed rozpoczęciem pracy, apel w dwuszeregu – kierownik działu ochrony,
Janusz Gliński odczytywał rozkaz dzienny (rozkład służby ochronnej, urlopy,
informacje o naradach, nagrody, kary dyscyplinarne, awanse, ważniejsze wydarzenia). Nic nowego – na pierwszym roku studiów przyzwyczajono nas do
dyscypliny, do obowiązkowego udziału we wszystkich zajęciach, a poza tym
dyscyplina obowiązywała mnie także z racji przyjaźni i obowiązków wobec
niewidomego kolegi – do tramwaju nie podbiegniesz i nie wskoczysz w biegu …
Pierwszy mój pobyt w oddziale mieszkalnym. Za chwilę miałem zacząć
spotykać się z więźniami. Przedtem jednak kurtuazyjny uścisk dłoni z oddziałowym, gospodarzem oddziału. Krótka rozmowa i kilka podstawowych rad:
- „Przede wszystkim Panie wychowawco niech Pan stara się nie podpaść.
Najgorzej gdyby Pan wszedł w komitywę z więźniami i dopuścił do nawiązania
nielegalnych kontaktów. Wie Pan, pozwoli Pan więźniowi usiąść w czasie rozmowy, ktoś to zobaczy i już.”
Doświadczonych funkcjonariuszy trzeba żółtodziobowi słuchać. W ramach więc pierwszych kroków w przydzielonym mi biurze, wygospodarowanym
z najmniejszej celi mieszkalnej… poleciłem wynieść wszystkie zbędne krzesła, by
nie kusiło licho. Jedno pozostawiłem dla siebie. Takie to były czasy.
Nawiasem mówiąc poczułem się nieco urażony radami oddziałowego,
których zresztą nie przestrzegałem zbyt długo. Wnet nadarzyła się okazja do
rewanżu. Zauważyłem ze zgrozą, iż oddziałowy chowa w swoim, służbowym
przecież, biurku kilka butelek piwa.
- „Panie oddziałowy, piwo, w pracy? Może lepiej w domu?”
I pouczająca riposta:
- „Widzi Pan wychowawco. Pan, kierownicy, naczelnik pracujecie w zasadzie do 16-tej. Potem w oddziale ja zostaję sam. A w tym czasie przyprowadzają mi dopiero nowo aresztowanych. W różnym znajdują się oni stanie, nie
tylko fizycznym. Niektórzy są na takim kacu, że bez kija nie przystąp. A podasz
szklaneczkę piwa i jakoś spokojniej.”
Po latach dopiero zrozumiałem, że takie były praktyczne, żeby nie rzec
ludowe, sposoby radzenia sobie z detoksykacją.
Znacznie później też uświadomiłem sobie, jak wiele dzieli nas od tamtych czasów. Dziś przecież mówimy o indywidualnych programach oddziaływań
sporządzanych wspólnie ze skazanymi. W pierwszych latach sześćdziesiątych
klasyfikacja była tajna, skazany nie mógł wiedzieć, jaki symbol klasyfikacyjny
mu nadano. W tajemnicy trzeba było utrzymywać informacje o liczbie więźniów
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w areszcie lub zakładzie karnym, choć znali ją doskonale więźniowie zatrudnieni
w więziennej kuchni. Dzisiaj wystarczy zajrzeć do Internetu.

Oswajanie się ze służbą. Przychylność przełożonych.
Wspomniałem na wstępie o omijaniu kontaktów z więźniami przy załatwianiu swych formalności związanych z przyjęciem do służby. A przecież już
kilka dni później, jako funkcjonariusz przychodziłem… golić się i strzyc do
fryzjera więźnia; śniadania w bufecie przygotowywał i podawał także więzień.
U więźniów: krawca lub szewca można było zamówić drobną usługę. Od czasu do
czasu można też było zakupić taniej tzw. rąbankę pochodzącą z uboju trzody
chlewnej. Wszystko to w ramach działalności socjalnej prowadzonej przez
wybieraną przez załogę komisję pracowniczą. Sprzedaży rąbanki towarzyszyły
nieraz niesnaski, a niekiedy i sytuacje komiczne, jako że ustanawiane były swego
rodzaju kryteria: więcej mogły kupić rodziny wielodzietne; kawalerowie
pozostawali bez przydziału. Pamiętam odpowiedź kierownika gospodarczego,
Michała Kulczyckiego na interwencję kawalera w średnim wieku A. Ż., depozytora w dziale finansowym:
- „Dostaniesz rąbankę, jak świnia będzie miała depozyt.”
Przychylność ze strony naczelnika Bolesława Miszty, kierownika działu
kadr i głównego księgowego nie była jednorazowa – towarzyszyła mi przez dalsze
lata służby w Zielonej Górze, także ze strony innych funkcjonariuszy więzienia. 3
Praca wychowawcy od samego zarania nie była wolna od wielu zbiurokratyzowanych czynności. Aby opracować opinię o skazanym, aby zaopiniować
wniosek o ukaranie lub o udzielenie nagrody, trzeba było przejść z oddziału do
działu ewidencji, mieszczącego się w budynku administracyjnym, by uzyskać
wgląd do akt osobowych skazanego. Łatwo powiedzieć „przejść”. W konkretnych
warunkach Aresztu w Zielonej Górze oznaczało to konieczność otwarcia kraty
wyjściowej z oddziału przez oddziałowego, otwarcie kolejnych krat na klatce
schodowej, by przejść na parter oraz by wyjść z budynku więziennego. Te dwie
kraty przez długie lata pamiętam otwierał słusznej postury oddziałowy Eugeniusz
Dłuski. Kolejne dwie kraty z dziedzińca więziennego na przestrzeń między
bramami i wejście do budynku administracji obsługiwał, w dobrze już przedemerytalnym wieku bramowy Jan Brodacki. I te pięć krat-furtek trzeba było
pokonać wychowawcy w ciągu dnia pracy co najmniej kilkakrotnie. A przecież
przechodzili nie tylko wychowawcy. Nie można było więc funkcjonariuszom
3
Te pierwsze swoje wspomnienia zamieściłem m.in. w artykule: Moje lata sześćdziesiąte
„Forum Penitencjarne” 2009 nr 2 s. 35; MPP t. III s. 1139
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oddziałowym i bramowym warunków pracy zazdrościć. I choć przechodziliśmy
tylko, gdy była ku temu potrzeba, bramowy nieraz marudził. Trudy jego pracy
doceniam dziś, lecz doceniałem także wtedy; nie pamiętam, abym kiedykolwiek
wyrażał swe zniecierpliwienie zbytnim oczekiwaniem na otwarcie kraty. A mimo
to dowiedziałem się po pewnym czasie, iż ktoś z kierownictwa aresztu zwrócił
bramowemu uwagę, na to wobec mnie marudzenie. Choć nikomu się na to nie
skarżyłem. A przecież mogło być inaczej...
Byłem pierwszym w więziennictwie zielonogórskim absolwentem wyższej uczelni, a mój awans ze stanowiska wychowawcy na etat kierownika działu
penitencjarnego (n.b. nowoutworzony) był niemal błyskawiczny. Choć wychowawcami byli już od lat m.in. Zygfryd Szczukowski i Izydor Walczak. Dobrze
przyjęli mnie też więźniowie – kontakty z tymczasowo aresztowanymi ułatwiało
zwłaszcza moje wykształcenie prawnicze. Awans i usytuowanie mego biura
kierownika działu penitencjarnego w budynku administracji przyniósł też pewną
ulgę bramowemu; moje przejścia do oddziału i z powrotem po prostu nie były tak
częste.
Do tych wspomnień i refleksji wracałem często w latach pracy w Centralnym Zarządzie, kiedy z uporem dążyłem do wydzielenia z akt osobowych
skazanych, tzw. teczek „B” zawierających niezbędne dla wychowawców dane
osobopoznawcze, których gospodarzem byłby wychowawca i miałby je pod ręką
w swoim biurze.
Z największą sympatią i szacunkiem wspominam, mimo upływu kilkudziesięciu lat, naczelnika więzienia. Mjr Bolesław Miszta czynił wiele, aby
ułatwić mi – jestem o tym głęboko przekonany – zawodowy start. W wolnych
chwilach zapraszał mnie do swego gabinetu, wprowadzał w swoje zamierzenia
i plany, pozwalał „asystować” przy podejmowaniu różnorodnych decyzji. Pamiętam, swoje zdziwienie, kiedy naczelnik, rozpatrując przewinienie funkcjonariusza,
który w nocy zasnął na posterunku, nie pozwolił mu wręcz na żadne usprawiedliwienie i wymierzył karę nagany. Na moje wyrażone później słowa skromnej
dezaprobaty odparł:
- „Człowieku, gdybym pozwolił na słowa wyjaśnień, to nigdy bym go nie
ukarał. Znam przecież jego warunki mieszkaniowe: dzieci, teściowa w jednym
pokoju. Kiedyż on może wypocząć przed służbą; lecz przecież nie mogłem
odstąpić od ukarania go. W takich warunkach mieszka wielu funkcjonariuszy.”
Szef uczył mnie też pewnej pokory i poskramiania emocji. Pewnego dnia,
wtargnąłem wręcz do jego gabinetu i na stojąco zacząłem relacjonować swój
problem, w moim głębokim przekonaniu wymagający natychmiastowej decyzji.
Naczelnik spojrzał na mnie i skinieniem głowy wskazał, abym usiadł. Jak tu
usiąść, gdy sprawa pilna…. Usiadłem. B. Miszta przeglądał jakieś akta na biurku,
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spokojnie odwracał w nich kartki. Spojrzał w okno, coś tam przemyśliwał… a ja
wierciłem się w fotelu niespokojnie. Mijały minuty. I także ja miałem czas na
myślenie. Wreszcie szef zapytał, o jaką sprawę mi chodzi. A ja… zorientowałem
się, że moja sprawa wcale nie jest tak nagląca. Trzeba więc czasem po prostu
spokojnie usiąść… Lecz jeszcze raz znalazłem się w sytuacji podobnej, już
w Centrali. W jakiejś równie „naglącej” sprawie dopadłem wręcz na schodach
dyrektora Stanisława Jabłonowskiego, prosząc go o pilną zgodę. Przeszliśmy
jeszcze parę schodków, dyrektor spojrzał na mnie…
- „Józefie, na schodach ja podejmuję tylko decyzje negatywne. O taką ci
chodzi?”
Zamierzenia i plany, a może nawet marzenia naczelnika Bolesława
Miszty, oscylowały wokół problemów związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec kobiet.
- „Przecież, im w więzieniach, w ośrodkach pracy, żyje się łatwiej niż
w domu. Wikt i opierunek zapewniony. Do dzieci w nocy wstawać nie trzeba.
Zamiast przygotowywać do, to my je odzwyczajamy od wolności.”
Nic tedy dziwnego, że w województwie zielonogórskim centrala więziennictwa lokowała kolejne ośrodki pracy dla kobiet: Borów pod Nową Solą,
Bobrówko pod Strzelcami Krajeńskimi, Czerwieńsk pod Zieloną Górą, Słońsk
pod Kostrzyniem n. Odrą.
Powierzono mi też, poza kierowaniem działem penitencjarnym, sprawowanie obowiązków wychowawcy w grupie skazanych kobiet, zatrudnionych na
funkcjach pomocniczych w dziale finansowym i gospodarczym w Areszcie. Siłą
rzeczy stałem się mimowolnym świadkiem ich przeżyć i trosk osobistych.
Pamiętam np. młodziutką więźniarkę Alicję B., dopiero co mężatkę, z którą mąż,
marynarz, pływający na statkach oceanicznych utrzymywał, co naturalne, bardzo
nieregularne kontakty korespondencyjne, nie mówiąc już o nieczęstych odwiedzinach.
Mieszkałem najpierw kątem w rodzinie Włodka Kopydłowskiego, przy
ul. Długiej, potem w budynku administracyjnym, w pomieszczeniu po składzie
zużytej amunicji (odpoczywając na jednoosobowej, rozkładanej amerykance,
mogłem rękami dotykać ścian i z lewa i z prawa). Po paru miesiącach zamieszkałem już z żoną i synem w większym pokoju biurowym tego budynku. Po prawie
dwóch latach przydzielono nam pokój z kuchnią (bez gazu i bez c.o.) na parterze
nowowybudowanego budynku przy ul. Zamenhofa 18 na Osiedlu Wazów. Ale nie
to jest przedmiotem moich wspomnień.
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Tylko kilka wspólnych zdjęć zachowało się w moim albumie z tamtych
czasów.

Od lewej: Wacław Wierciński – inspektor Centralnego Zarządu, Józef Korecki
– kierownik działu penitencjarnego, Czesław Matwiejczuk – zastępca naczelnika,
Bolesław Miszta – naczelnik, Mieczysław Pawlak – kierownik działu ochrony

Od lewej w pierwszym rzędzie: Janusz Kopydłowski – wychowawca, Felicja Matuszak
– zastępca kierownika działu penitencjarnego, Stanisław Frencel
- wychowawca i Józef Kosmala - z-ca naczelnika
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Współpracownicy
W miarę podnoszenia w więziennictwie rangi bezpośredniej pracy
z więźniami zwiększano, z biegiem miesięcy i lat, liczbę etatów wychowawców
i stanowisk w działach penitencjarnych. W dziale, którym kierowałem, pracowali
m.in.: Bolesław Dembiński, Antoni Filuś, Stanisław Frencel, Emil Fyda, Janusz
Kopydłowski, Józef Kulas, Zygfryd Szczukowski, Izydor Walczak, Tadeusz
Żurawski i Felicja Matuszak - jako moja zastępczyni oraz psycholog – Edward
Bąk. Przez pewien czas psychologiem była Jadwiga Staniaszek-Sławińska.
Jakoś sobie radziliśmy na co dzień z bezpośrednią pracą z więźniami,
choć pojawiały się nowe problemy, nowe zjawiska, które nas niekiedy zaskakiwały. Pamiętam wychowawcę, który zamierzał zwrócić się z prośbą o przeniesienie na inne stanowisko. Uzasadnienie?
- „Panie kierowniku, dowiedziałem się, że w powierzonej mi grupie
pojawiła się podkultura więzienna”.
- „Niech Pan pracuje spokojnie. Czy w pańskiej grupie są np. więźniowie, którzy znęcają się nad innymi?”
- „Co Pan, Panie kierowniku! Wiem doskonale, co się w grupie dzieje,
wiem czym więźniowie żyją, jestem w celach wśród nich bardzo często. Ale jeśli
chodzi o podkulturę więzienną, to chyba sobie nie poradzę.”
Były to lata sześćdziesiąte. A z rzeczywistymi problemami tej podkultury
przyszło nam, kilkanaście lat później, zmagać się m.in. w Wydziale Penitencjarnym.
Kierownikiem działu po moim awansowaniu na stanowisko zastępcy
naczelnika został psycholog Edward Bąk. Wielu młodych ludzi przyjmowano na
stanowiska wychowawców w jednostkach podległych Centralnemu Więzieniu
w Zielonej Górze. Pracy z nimi staraliśmy się poświęcać odpowiednią uwagę.4

Z kulturą na ty
Znaczący współudział w organizowaniu pracy kulturalno-oświatowej
zarówno w Centralnym Więzieniu, jak i w jednostkach podległych, miał Janusz
Kopydłowski.
4
Dałem temu wyraz m.in. w publikacji: Młodzi są potrzebni „W Służbie Penitencjarnej”
1965 nr 6 s. 3; MPP II s. 11
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W Centralnym Więzieniu wydawano gazetkę więzienną; w redakcji
udzielali się społecznie więźniowie, z rozlicznymi talentami. Będąc już emerytem
brałem udział w Popowie w konferencji poświęconej postępowaniu z alkoholikami w zakładach karnych. Głos zabierał m.in. kapelan więzienny, prezentujący
obecnego na konferencji więźnia, który biorąc udział w praktykach religijnych,
potrafił uporać się z nałogiem. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaprezentował
publicznie swego „sukcesu penitencjarnego”; nie ujawniłem jednak nazwiska
więźnia pracującego w redakcji naszej gazetki w początkach lat sześćdziesiątych,
który po latach został posłem, a po roku 1989 nawet marszałkiem Sejmu.
Udało się nam zradiofonizować zielonogórskie więzienie, choć sprzęt
włącznie z głośnikami musieliśmy „wychodzić” w Centralnym Zarządzie.
W ośrodkach pracy dla kobiet (Bobrówko, Borów, Czerwieńsk, Słońsk,
a później też w Zakładzie Karnym w Krzywańcu), a także dla mężczyzn
(Dobiegniew, Szprotawa, Zielona Góra) rozwijał się w pewnym okresie amatorski
ruch teatralny i estradowy. Przeglądy roczne zespołów odbywały się w świetlicy
w Centralnym Więzieniu; oglądali je więźniowie i funkcjonariusze z rodzinami,
a oceniało jury powołane przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego.
Próbowano organizować zajęcia sportowe skazanych; nie przychodziło to
łatwo, jeśli zważyć, iż wszyscy skazani zdolni do zatrudnienia pracowali, często
w znacznej odległości od zakładu, także w soboty (my również). Urządzano mimo
to, choć nieśmiało, zawody sportowe. Pewnego dnia, w Krzywańcu, skazane, żeby
zaprezentować drużynę w piłce siatkowej dyrektorowi Centralnego Zarządu
Więziennictwa, Stanisławowi Ziembińskiemu, który wizytował Zakład, przy
okazji odbywającego się tam Obozu Naukowego Studenckich Kół Penitencjarnych, grały w siatkówkę przez dobrych kilka godzin – przyjazd dyrektora
bowiem się opóźnił.
Miewaliśmy też różne zwariowane pomysły. A oto choćby kilka z nich.

Społeczne czyny
Z okazji świąt 1 Maja i 22 Lipca powszechnie podejmowane były czyny
społeczne. Zobowiązania były zazwyczaj wręcz banalne: od przepracowania iluś
tam godzin na cele społeczne, po uporządkowanie biurka (!). Nas wychowawców
denerwowało to i śmieszyło zarazem. Wspólnie z wychowawcą Stanisławem
Frenclem zobowiązaliśmy się zorganizować kurs motocyklowy dla funkcjonariuszy i kurs traktorzystów dla więźniów w Ośrodku Pracy w Zielonej Górze.
Aby obniżyć koszta kursów przystąpiliśmy sami do eksternistycznego egzaminu
z zakresu znajomości przypisów ruchu drogowego; po uzyskaniu uprawnień
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instruktora w tym zakresie przeprowadziłem społecznie wykłady na kursie jazdy
na motocyklu (choć jednocześnie sam byłem uczestnikiem tego kursu).

A oto legitymacja wykładowcy „wykładów w temacie przepisów ruchu
drogowego”

Zajęcia z budowy motocykla sfinansowano w ramach cyklu wykładów
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Koszty jazd szkolnych pokryli uczestnicy
kursu. A trzeba dodać, iż wtedy jeszcze nikomu z nas nie śniła się nawet
produkcja fiata 126p w Polsce.

Kobiety-matki w ośrodkach pracy i Dzień Dziecka
Powszechne w początkach lat sześćdziesiątych było przesyłanie przez
skazanych–rodziców paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy więźniowie zdolni do pracy byli zatrudnieni - w województwie zielonogórskim w ogromnej większości poza terenem więzień: mężczyźni - w budownictwie, kobiety
– w państwowych gospodarstwach rolnych. Były to prace zazwyczaj ciężkie, lecz
choć słabo opłacane – więźniowie co miesiąc otrzymywali wynagrodzenia. Ośrodki pracy więźniów traktowane były w pełni, jako zakłady typu półotwartego,
a niektóre nawet zdecydowanie typu otwartego (np. dla kobiet w Czerwieńsku,
gdzie przy kilkuosobowej zaledwie obsłudze funkcjonariuszy osadzono ponad
setkę kobiet – skazanych prawie wyłącznie za tzw. manka w sklepach).
Warunki pobytu zwłaszcza w ośrodkach dla kobiet były co najmniej
znośne; kobiety widzenia z bliskimi odbywały często w parku położonym obok
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obiektu więziennego. Mając świadomość tych okoliczności i warunków oraz
uwzględniając fakt, iż dzieci wielu skazanych kobiet przebywają w domach
dziecka, zwróciliśmy się do tych domów w całym kraju z propozycją, by w Dniu
Dziecka opiekunowie przywieźli te dzieci w odwiedziny do matek.
Administracja ośrodków zapewniała przewóz dzieci z najbliższych (choć
i tak dość odległych) stacji kolejowych. Matki ze swoich zarobków przygotowały
prezenty i wyżywienie dzieci. Wielogodzinne widzenia odbyły się w plenerze
poza obiektami mieszkalnymi.
Wszystkie, poza Warszawą, kuratoria oświaty zorganizowały przyjazd
dzieci z domów dziecka (kuratorium warszawskie, jak ustaliliśmy później,
zapytało resort oświaty, a tam widocznie nie wyrażono zgody na wyjazd z dziećmi
do „kryminałów”). Na widzenia przywoziły dzieci także rodziny (współmałżonkowie, dziadkowie). Do Ośrodka w Borowie, przeznaczonego dla matek pozbawionych wolności po raz pierwszy, przywieziono ponad 120 dzieci; do recydywwistek w Ośrodku w Bobrówku – kilkanaście.
Uczestniczyłem w spotkaniu w Borowie. Trzeba było widzieć te mamy,
które spotkały się z dziećmi po miesiącach lub nawet latach. Korespondencja,
nawet systematyczna nie zastąpi przecież kontaktu bezpośredniego. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że po latach w Centralnym Zarządzie, będę mógł aktywnie
uczestniczyć, w tworzeniu podstaw prawnych i uruchamianiu, w Krzywańcu, tu
na Ziemi Lubuskiej, drugiego w Polsce, modelowego już Domu Matki i Dziecka.

Pierwsze przepustki
Niewielkie przecież na co dzień możliwości kontaktów skazanych–matek
z dziećmi pozostawały wciąż w sferze zainteresowań naczelnika B. Miszty. Jego
argumenty za koniecznością poszerzenia tych kontaktów, ich form, musiały
trafić do przekonania prezesa Sądu Wojewódzkiego, sędziego Mieczysława
Piosika. W pewnym momencie, w 1963 roku, zaczęliśmy zezwalać matkom, choć
w nielicznych tylko wypadkach, na kilkudniowe wyjazdy do rodzin. Trwały
długie rozmowy z kobietami przed opuszczeniem ośrodka i po powrocie.
W rozmowach tych staraliśmy się ustalać oczekiwania skazanych związane
z pobytem w domu, a także przede wszystkim sposób spędzenia tego czasu poza
ośrodkiem. Nie było żadnych sensacji – większość czasu to zwyczajne czynności
opiekuńcze, rozmowy z dziećmi, pranie bielizny, cerowanie skarpetek. Wszystkie
skazane powróciły na czas, nie odnotowano żadnych niepowodzeń. Lecz udzielanie takich przepustek było nielegalne i skończyło się przeniesieniem naszego
szefa na zaopatrzenie emerytalne, mimo że miał wtedy dopiero 42 lata. Zezwolenia na opuszczenie zakładów karnych przez skazanych usankcjonowano ustawowo dopiero w 1969 roku.
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Codzienne rozmowy z więźniami przekonywały mnie w sposób namacalny, jak znaczące są kontakty rodzin ze skazanymi. Kontakty te sprowadzały się
w tamtych czasach w zasadzie tylko do korespondencji, zresztą mocno limitowanej oraz nieczęstych widzeń. Wieści od żon, dzieci, matek miały znaczący
udział w kształtowaniu postaw więźniów, w ich zachowywaniu się, przesądzały
nieraz o zaangażowaniu w pracy, w nauce itp. Zmorą były opóźnienia w przekazywaniu korespondencji osób tymczasowo aresztowanych za pośrednictwem
organów dysponujących; listy dochodziły nieraz po tygodniach. Wychowawcy
mieli w tamtych latach obowiązek cenzury listów osób przebywających w więzieniach; zwracałem im uwagę, by także oni nie przyczyniali się do opóźnień.5
Nie chcę powiedzieć, iż kontakty więźniów z rodzinami zawsze były
bliskie. Niejednokrotnie własne doświadczenia rodzinne, zwłaszcza więźniów
młodocianych, były dramatyczne. Nieraz dochodziłem do przekonania, że trzeba
chyba być bohaterem, by wyjść na prostą, jeśli było się dzieckiem w rodzinie
pijackiej, złodziejskiej. Ich doświadczenia były niekiedy tak odległe od naszych
własnych, że przecieraliśmy oczy, kiedy młodzi ludzie zaskakiwali nas swoim
zachowaniem.

Dzień Matki
Kiedyś w maju wychowawca zorganizował, przy świecach i muzyce
płynącej z adaptera, wieczór z okazji Dnia Matki. I kiedy Mieczysław Fogg
śpiewał swoją pieśń „Serce matki”, jeden z młodocianych więźniów uczestniczących w imprezie podszedł do adaptera i… po prostu go zdemolował. Konsternacja. Potem rozmowa z wychowawcą w cztery oczy.
- „Panie wychowawco! matka? Pamiętam ją, gdy mnie, jako dziecko
przytrzymywała rozłożonego na ławie, a ojczym bił bez opamiętania gdzie popadnie.”
Pamiętam młodocianego więźnia, który w Sądzie w Świebodzinie
wyskoczył z okna I piętra, gdyż nie chciał zobaczyć się z matką. Rozmawiał z nim
później w mojej obecności sędzia penitencjarny; mówił o wzajemnych uczuciach
rodzinnych, o potrzebie szanowania rodziców. Gdy odprowadzałem więźnia do
oddziału mieszkalnego zwrócił się do mnie:
- „Nie zauważył Pan, że sędziemu, tak jakoś fałszywie z oczu patrzyło?”

5

Zob. mój artykuł: List a reedukacja „W Służbie Penitencjarnej” 1962 nr 12; MPP II s. 7
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Ważne kontakty
Pamiętam, ileż to razy więźniowie domagali się w listach pisanych do
rodzin, by paczka lub „wałówka”, przynoszona na widzenie, zawierały określone
produkty. Nie zapomnę chleba wyrzuconego za matką przez więźnia oczekującego na wędliny:
- „Masz mi przywieźć kiełbasę suszoną, a nie byle ochłapy”.
A skąd na to brać? Wiem, że rodziny nieraz odkładały termin widzenia
do czasu, aż z oszczędności mogły zakupić taki czy inny prowiant. Trzeba było
widzieć i wysłuchiwać rozmów prowadzonych przez odwiedzające więźniów rodziny.
Znam też przypadki, gdy więzień po zapadnięciu wyroku skazującego na
karę długoterminową, oferował żonie „wolność”, namawiał ją, by nie czekała na
jego powrót. To być może dawało mu pewien komfort psychiczny? Być może,
choć trudno w to uwierzyć. Badając po latach losy skazanych zwolnionych po
odbyciu kilkunastu lat kary, miałem możność spotkać i sytuacje odwrotne; rodzina
utrzymywała z więźniem w miarę serdeczne kontakty tylko do czasu jego pobytu
za kratami, a potem wyposażała go w jakąś gotówkę i nie chciała znać zabójcy.
Izolacja niesie z sobą – co oczywiste – wyrwanie z normalnego życia.
Wyrwanie tym bardziej bolesne, im to życie toczyło się w rodzinie w miarę
kulturalnych warunkach. Najtrudniej rozstać się skazanym kobietom z kochanymi dziećmi, pozostawionymi mężowi, babci, cioci. Im dłużej jednak trwa ta
izolacja, tym bardziej pozbawieni wolności odzwyczajają się od tej normalności.
Koncentrują się na realiach życia więziennego.
Spotkałem w swojej praktyce w zielonogórskim areszcie księdza oskarżonego o nieprowadzenie, obowiązkowych w tamtych czasach, ksiąg podatkowych, którego największym życzeniem było to, aby mógł raz na dobę skorzystać
z niekrępującej toalety. Pytał też głównie o to, w jaki sposób zapobiec temu, by
o jego aresztowaniu dowiedział się jego ojciec.

Marzenia naczelnika Bolesława Miszty
Wspomniałem już, iż naczelnik Bolesław Miszta, nie mógł pogodzić się
z urzędowym odzwyczajaniem pozbawionych wolności kobiet od normalnego
życia.
Uważał np., że w ośrodku pracy powinny mieć zapewniony obiad ze
„wspólnego kotła”, a śniadania i kolacje powinny móc przyrządzać sobie same
i same też powinny prać cywilną odzież, z której korzystały itp. Takim poligonem
miał się stać ośrodek pracy w Czerwieńsku, w którym przebywały prawie

24

wyłącznie skazane za tzw. manko sklepowe oraz księgowe, legitymujące się
w zasadzie wykształceniem średnim. Załoga tego ośrodka została ograniczona do
minimum, a kierowała nim udanie Pani Maria Hinz, zatrudniona wcześniej
w centrali telefonicznej w Areszcie w Zielonej Górze.
Zlecono mi m.in., abym wspólnie z wychowawcą Stanisławem Frenclem
zorganizował… grzybobranie tych skazanych w pobliskim lesie. W niedzielny
poranek z grupą ponad osiemdziesięciu skazanych przeszliśmy „tyralierą” kilka
zagajników. Grzyby nie miały prawa się ostać, a podwieczorek z więziennej
kuchni był smakowity i pachnący (lecz zanim grzyby trafiły w ręce kucharek
przeszły selekcję przeprowadzoną przez obeznane z grzybami gospodynie godne
zaufania). Ryzyko? Tak, lecz jaka towarzyszyła temu atmosfera. Odejście
naczelnika B. Miszty przerwało ten ciekawie zapowiadający się eksperyment.6
Skończyły się penitencjarne marzenia wiązane w tamtych czasach przez
wielu z nas z działalnością naczelnika Bolesława Miszty. A tak blisko było
urzeczywistnienia kolejnego eksperymentu. Problematyka wykonywania kary
pozbawienia wolności wobec kobiet interesowała mnie przez wszystkie lata pracy
w więziennictwie (patrz m.in. powstające w centrali więziennictwa, także z moim
udziałem, rozwiązania dotyczące odstępstw w wykonywaniu kary wobec kobiet,
domy matki i dziecka).7

W służbowych podróżach
Nieco uwagi należałoby poświęcić sposobowi sprawowania nadzoru
Centralnego Więzienia nad kilkunastoma jednostkami podstawowymi (aresztami
śledczymi i zakładami karnymi).

6
Mjr B. Miszta odszedł po dwakroć przedwcześnie: w 1965 roku - na zaopatrzenie
emerytalne, w 42 roku swego życia i w 1982 roku - na zawsze z grona żyjących, mając zaledwie 59 lat.
W jego życiu w ogóle wiele spraw działo się za wcześnie. Syn robotnika kopalnianego; zatrudniony
jako kilkunastoletni chłopak w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej, został w roku 1941, w wieku
18 lat, aresztowany za sabotowanie pracy. Potem roboty przymusowe na terenie Rzeszy i Obóz
w Oświęcimiu. Po wyzwoleniu członek ZMW, od 1946 r. członek PPR, następnie PZPR. Od 1945 r.
praca w PUBP w Pszczynie i w Rybniku, od 1948 r. w więziennictwie: najpierw w Zakładzie Karnym,
w Raciborzu, następnie w Centralnym Zarządzie Więziennictwa, od 1954 r. - jako naczelnik Wydziału
Więziennictwa w WUBP w Zielonej Górze. W czasie pracy zawodowej odznaczony medalem 10-lecia
PRL oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
7
Aby nie tylko co piąta matka „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 24 s. 1-2; MPP t. II s. 276;
Dalszy krok w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet „Nowe Prawo”
1976 nr 3 s. 407-412; MPP t. II s. 268; J. Piątkowska: Matka i dziecko w zakładzie karnym „Gazeta
Penitencjarna” 1984 nr 3 s. 10-11, 14, il.; MPP t. III s. 657
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Możliwości techniczne były niewielkie. Jeden numer wyjściowy (854)
centrali telefonicznej w Centralnym Więzieniu; połączenia z ośrodkami pracy
w zasadzie tylko przez centrale telefoniczne przedsiębiorstw budowlanych
i państwowych gospodarstw rolnych, będących właścicielami obiektów. (Nawiasem mówiąc byliśmy już wtedy świadkami i współuczestnikami – używając
terminologii dzisiejszej – „więzień prywatnych”; obiekt ośrodka pracy będący
własnością przedsiębiorstwa, ponoszącego koszty wyposażenia i utrzymania;
działalność penitencjarno–ochronna realizowana przez więziennictwo.)
Jeden samochód osobowy (warszawa) w dyspozycji Centralnego Więzienia. Komunikacja publiczna, zwłaszcza autobusowa skromna; do niektórych
ośrodków niemożliwa. Do Ośrodka Pracy w Bobrówku odległego o kilkanaście
kilometrów na północ od Strzelec Krajeńskich można było dotrzeć albo bryczką
państwowego gospodarstwa rolnego (parą koni powoziła wtedy zazwyczaj,
najodważniejsza z odważnych, wychowawczyni Lucyna Niklewicz) albo autostopem. Pamiętam zwłaszcza podróż, kiedy uśmiechnięty traktorzysta najpierw pozwolił nam z wychowawcą Januszem Kopydłowskim, zająć miejsce w ciągnionej
przyczepie, a później, kiedy usadowieni na… bryłach lodu usiłowaliśmy namówić
go, by się zatrzymał, utracił chyba słuch. W Ośrodku zgłosiło się do mnie na
popołudniowe, indywidualne rozmowy, kilkadziesiąt kobiet. A następnego dnia
rano musiałem wracać do Zielonej Góry. Rozmowy ciągnęły się w czasie.
Kolacja, capstrzyk… a ja wciąż przyjmowałem więźniarki 8 na rozmowy. Skończyłem chyba gdzieś około drugiej w nocy. Rano dowiedziałem się, że ustaliły
kolejność rozmów i jedna drugą budziły, gdy przychodziła pora rozmowy.
Do podległego zakładu czy aresztu trzeba się było wybrać nieraz na kilka
dni. Spanie przygotowywano po 16-tej wstawiając koszarowe lub szpitalne łóżko
do biura lub nawet do nieco obszerniejszego „gabinetu” naczelnika. Kierownik
działu gospodarczego Michał Kulczycki ratował nas często przed głodem częstując przywiezionym z domu chlebem, który smarowaliśmy smalcem także przez
niego przywiezionym, lecz przecież to on był od gospodarki i zaopatrzenia.
W czasie wyjazdów zdarzały się nieraz sytuacje krotochwilne. Pamiętam
swoją pierwszą rozmowę w zbiorowej celi w Areszcie Śledczym w Świebodzinie.
Zapytałem, sprawiającego wręcz dziecinne wrażenie, aresztowanego o powód
aresztowania.

8

Z określeniem „więźniarki” mieliśmy pewien ambaras. Nadzorujący nas wtedy prokurator penitencjarny, zawsze pełen humoru, Edward Charędziński, wyjaśniał nam nieustannie, że
„więźniarka” to samochód do transportu więźniów, a kobieta-więzień to po prostu „więźna”. Jakoś się
nie przyjęło.
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- „Siedzę za kartofle.”
- „Z głodu je skradliście?”
- „Nie. Z pola panie kierowniku.”

Niekiedy trzeba było przeprawiać się przez rzekę. Jan Kowalski – kierownik działu
ewidencji, Józef Korecki – kierownik działu penitencjarnego, Józef Kosmala
– zastępca naczelnika, Alojzy Brzoza – kierowca

Tańczące więźniarki
Różne zabawne przygody trafiały się nam wizytującym ośrodki pracy dla
kobiet. Wizytowaliśmy z naczelnikiem B. Misztą Ośrodek w Borowie. Godziny
popołudniowe. Czas wolny kobiet w świetlicy. Wchodzimy w towarzystwie
naczelnika Ośrodka, Zdzisława Sautera. Więźniarki tańczą przy muzyce z adaptera. Obydwaj naczelnicy przez dłuższy czas milczą i patrzą na siebie. Nie
żebyśmy w tamtych czasach byli wyczuleni na punkcie zdarzających się miłostek
wśród kobiet, lecz nie było w zwyczaju, by urządzać tańce. Naczelnik Z. Sauter
podszedł do skazanych, o czymś tam porozmawiali, wrócił i milczy dalej, choć
widać wyraźnie, iż nie jest zadowolony.
Popatrzyliśmy jeszcze trochę i w gabinecie naczelnika B. Miszta do
Z. Sautera:
- „U ciebie tak zawsze, te tańce…?”
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Naczelnik Z. Sauter do B. Miszty:
- „Panie naczelniku, zażądałem od skazanych wyjaśnień. Powiedziały, iż
to Pan we wcześniejszej rozmowie z nimi pozwolił im na taką zabawę.”
No i wszystko jasne! Kiedy wracaliśmy Naczelnik B. Miszta nalegał na
mnie, abym zjadł lub wziął z sobą jego, przygotowane rano przez żonę, drugie
śniadanie, którego nie zdążył skonsumować.
- „Weź, ja z tym do domu wrócić nie mogę.”

W Dobiegniewie i gdzie indziej
Pewnego dnia po godzinie 16.00 zostaliśmy w Dobiegniewie z kolegami
podróży służbowej zaproszeni na spotkanie z dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rolnego, zatrudniającego skazanych. W jego gabinecie ze zrozumiałą
konsternacją zauważyliśmy, iż sekretarka wnosi na tacy całą baterię kieliszków.
My w mundurach na kontroli Ośrodka, a tu alkohol. Uspokoił nas nieco kolega
kierownik działu ochrony Janusz Gliński informacją, iż… ma zapasowy klucz do
pomieszczeń Ośrodka i wrócimy do naszej „sypialni” w biurze niezauważeni.
Wracaliśmy już po ciemku, po cichutku, prawie wstrzymując oddech. A tu za
więzienną furtką dowódca zmiany:
- „Obywatelu kierowniku, dowódca zmiany… melduje: W Ośrodku bez
wydarzeń”.
Czujność godna pochwały. Liczne były wypadki, gdy stołując się „po
cywilnemu”, w barach mlecznych, byliśmy rozpoznawani przez miejscowych,
jako koledzy z celi. Takie zdarzenie miało miejsce w Głogowie. Były skazany
przy okazji poprosił mnie o potwierdzenie, że trzymana w ręku moneta to
rzeczywiście prawdziwe srebro. Bywało też odwrotnie, gdy szatniarze lub
kelnerzy w gastronomii rozpoznawali nasze stopnie i stanowiska; a taki honor
spotkał mnie, kiedy wspólnie z kolegą wchodziliśmy do jednej z wrocławskich
kawiarni. Nie wiem czy to powód do dumy, lecz nigdy nie spotkała mnie
przygoda przykra, a tym bardziej niebezpieczna. Sam także w autobusie
rozpocząłem kiedyś rozmowę w sprawie przyspieszenia instalacji radiowęzła,
w przekonaniu, iż rozmawiam z technikiem, z którym rozstałem się parę godzin
wcześniej, a był to zwolniony także kilka godzin temu „nasz” więzień.

Ucieczki, pościgi, służba ochronna
Zatrudnianie znacznej liczby skazanych mężczyzn i kobiet poza terenem
więzień wiązało się oczywiście z zagrożeniem samouwalniania się, ucieczek.
Więźniowie byli przecież zatrudniani na budowach lub na rozległych nieraz
terenach upraw rolnych pod tzw. zmniejszonym dozorem – jeden strażnik na
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10-20 więźniów; w pilnowaniu miał mu pomagać pracownik przedsiębiorstwa.
Wcale liczne były grupy skazanych zatrudnianych bez dozoru funkcjonariusza.
Ucieczki więc się zdarzały. Naturalnym odruchem Służby było podejmowanie pościgu za zbiegiem lub jego poszukiwanie. Próbowaliśmy pozyskiwać
ku temu, choćby po koleżeńsku, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej – Służba
Więzienna nie miała uprawnień do działania poza obrębem zakładów.
Sam niejednokrotnie byłem wyznaczany do takich „pościgów” i poszukiwań. Nieraz się do tego sam wpraszałem. Pachniało to przygodą: noc, nieznany
teren, pistolet w ręku, emocje… Może nawet ponad miarę. Tragicznie mogła się
skończyć nocna akcja poszukiwania zbiega, którą dowodziłem. Grupa funkcjonariuszy otoczyła dom, w którym naszym zdaniem mógł przebywać zbieg. Spenetrowano otoczenie. Jeden z funkcjonariuszy odstawił drabinę przystawioną do
okna w szczycie wiejskiego budynku, przez które najprawdopodobniej podawano
siano, słomę na strych. Gdy zapukaliśmy do drzwi rozległ się na zewnątrz czyjś
krzyk; funkcjonariusz zauważył, iż z okna na strychu próbuje wyjść, szukając
drabiny, biała postać w kalesonach. To gospodarz domu korzystając z letniej
pogody nocował tam na sianie. Przeprosiliśmy domowników i zakończyliśmy
nieudaną akcję poszukiwawczą, szczęśliwi, że tak się zakończyła. A gdyby tak…
Innym razem w Nowogrodzie Bobrzańskim zamierzaliśmy na posterunku
Milicji poprosić funkcjonariusza o pomoc w poszukiwaniu zbiega. Widać, że
w pomieszczeniu światło się pali, lecz wywołać kogokolwiek nie sposób.
Pojechaliśmy samochodem poszukiwać zbiega sami. Jedziemy przez pobliski las
– z naprzeciwka motocykl, chyba wracający z objazdu terenu funkcjonariusz;
mało kto wtedy jeszcze dysponował takim środkiem lokomocji. Migamy
światłami w nadziei, iż się zatrzyma i pomoże w pościgu. Lecz zgasły światła
reflektora i motocykl zjechał z impetem z szosy w leśną ścieżynę. Następnego
dnia upewniamy się w przypuszczeniach. Myślę, że na miejscu tego milicjanta
postąpilibyśmy podobnie. Tak to bywa, gdy posterunek gminny MO posiada
w nocy jednoosobowa obsadę.
Dokonaniu niektórych ucieczek pomagaliśmy własnymi niefortunnymi
decyzjami. W półotwartym Ośrodku Pracy w Zielonej Górze komendant, stwierdziwszy, iż dwóch skazanych wróciło pod wpływem alkoholu z pracy na budowie,
zapowiedział im osobiście, że przykładnie ich ukarze. Jednocześnie, ponieważ
skazani ci zachowywali się w miarę poprawnie, pozwolił im udać się do cel
mieszkalnych. Do końca kary tym akurat skazanym pozostawało niewiele tygodni,
a mogli się spodziewać ukarania karą dyscyplinarną w postaci „pozbawienia ulgi
noszenia dłuższych włosów". Podjęli więc niezwłocznie decyzję o ucieczce. Ujęto
ich po kilku godzinach w mieszkaniu jednego z nich, kiedy skarżyli się rodzinie
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na swój los. A dla nas płynął stąd jeden wniosek: „nie wymierzaj kary ludziom,
których jeszcze dręczy kac”. 9
Mieliśmy też ucieczkę skazanego z pola spacerowego naszego Aresztu.
Ucieczkę dokonaną na oczach uzbrojonego funkcjonariusza na wieżyczce.
Skazany, po piorunochronie zamocowanym na budynku, wdrapał się na wysokość
muru ochronnego, i po pokonaniu kilkunastu metrów na murze zabezpieczonym
zwojami drutu kolczastego, kalecząc się mocno, zeskoczył na polną drogę.
Ujęliśmy go w kilkanaście minut później. Ale funkcjonariusz na wieżyczce!
Dlaczego nie strzelał?
- „Panowie, przecież ja tego więźnia bardzo dobrze znam. To niepełnosprawny psychicznie, drobniutkiej postury, sympatyczny facet. Obserwuję jego
dziwne, zabawne wręcz czasem, zachowanie na polu spacerowym od dłuższego
czasu. Miałem go zastrzelić?”
Motywy ucieczki okazały się wprost banalne, i nie do wiary. Współmieszkańcy celi, wykorzystali naiwność skazanego, który podjął się ucieczki dla
kilograma obiecanej kiełbasy.
Niełatwe to są problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
skazanym, ale i funkcjonariuszom, problemy zabezpieczenia ochronnego zakładów i aresztów. Problemy, które trzeba rozwiązywać i w „piątek” i w „świątek”,
w dni powszednie, w niedziele, a najtrudniej w święta.
Nie zapomnę pewnej nocy wigilijnej, w którą wypadł mi dyżur, i gdy
z tej racji byłem odpowiedzialny za to co w Areszcie. A zaczęło się od meldunku
telefonicznego, złożonego mi przez dowódcę zmiany, iż o godzinie 18.00 nie
zgłosiło się do służby dwóch funkcjonariuszy. Zachodziła potrzeba, pilnego
wezwania do pełnienia służby dwóch innych, zwłaszcza spośród mieszkających
w pobliżu. Lecz przecież oni mogą właśnie teraz spożywać wigilijną kolację,
wyjmować spod choinki prezenty gwiazdkowe dla dzieci. I co, nagle wezwać ich
do pracy, choć może ich służba wypada w dniu następnym i powstaną kolejne
komplikacje w rozkładach służby? Ano raz kozie śmierć… poleciłem nie wzywać
nikogo do służby, nie obsadzać w tę noc posterunku ruchomego na skarpie placu
gospodarczego i wykonywać zadania szczególnie sumiennie.
Lecz tak na dobrą sprawę … duszę miałem na ramieniu i rada w radę
przed północą sam wybrałem się na kontrolę pełnienia służby przez nocną zmianę.
Całe szczęście, iż mieszkałem już wtedy w bloku zakładowym przy ulicy

9
Przypadek ten opisałem w artykule: Rozsądek pilnie poszukiwany „W Służbie Penitencjarnej” 1965 nr 8 s. 3-4; MPP t. II s. 15
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Ogrodowej i do Aresztu nie było daleko. Służba przebiegła bez wydarzeń. Czy
dziś postąpiłbym tak samo? Nie wiem. Byłem wtedy znacznie młodszy, a i bolesnych doświadczeń było mniej.

Jurij Gagarin w Zielonej Górze
Był taki czas, iż pierwszy kosmonauta, objeżdżał witany przez tłumy,
polskie miasta. Wizyta w Zielonej Górze wypadła w niedzielę. Wzdłuż ulicy
Jedności Robotniczej oczekujemy gościa. Lecz co to, gościa jeszcze nie widać,
a wzdłuż szpalerów zgromadzonych ludzi pędzi na sygnale w kierunku więzienia
karetka pogotowia ratunkowego. Coś się stało? Żadnych poczynań Milicji nie
obserwujemy, widocznie nic nie zagraża naszemu gościowi. Chwilę potem… jest,
wiwatujemy wszyscy. Jak by nie było - święto nie z tej Ziemi.
Wracamy pod więzienie. Karetka była tu potrzebna, przybyła jednak za
późno. W pojedynczej celi powiesił się skutecznie, dopiero co wczoraj przyjęty do
Aresztu żołnierz. Powiesił się w celi pozbawionej jakiegokolwiek sprzętu, bez
możliwości zawieszenia się na zabezpieczonej siatką okiennej kracie. Powiesił się
na siedząco, przymocowawszy się paskami podartej koszuli do nisko zawieszonego grzejnika centralnego ogrzewania. Nie chciało się w to po prostu uwierzyć.
Ale poprzedzające ten akt desperacji okoliczności wymagały wyjaśnienia.
Zielonogórski Areszt przyjmował m.in. aresztowanych przez prokuraturę wojskową żołnierzy, jak i osoby zatrzymane na pobliskiej granicy z Niemiecką Republiką
Demokratyczną. Aresztantów dostarczali żołnierze Żandarmerii Wojskowej;
bardzo często ci sami żołnierze, obeznani z procedurami przyjmowania aresztantów przez nasz dział ewidencji i rozmieszczenia. W feralną sobotę, poprzedzającą
wizytę kosmonauty, dostarczyli nam aresztanta, w stanie po spożyciu alkoholu.
Nie powinno się go przyjąć do Aresztu. Lecz, na jakie nieprzyjemności byliby
narażeni żołnierze konwojenci? Jakoś się dogadali z naszymi funkcjonariuszami
i delikwenta przyjęto osadzając go w celi, w której według wszelkich zasad logiki
nic mu się stać nie mogło. A jednak… na kacu!
Pamiętałem o tym wypadku przez wszystkie lata służby i dziwiłem się
tym, zwłaszcza politykom, którzy pełni bywali przekonania, iż Służba Więzienna,
zawsze winna jest temu, iż nie zapobiegła samobójstwu. Chciałoby się rzec:
„Panowie, jeśli ktoś chce się życia pozbawić na serio, nikt nie jest temu w stanie
zapobiec. Przypilnować można kilka godzin, dni… a potem.” Znany jest
przypadek samobójstwa dokonanego w więzieniu poprzez zatrucie nasionami
cisu, dostarczonymi do celi z więziennego dziedzińca.
Ten przypadek unaocznia także niezbicie, jak odpowiedzialna jest praca
działów, do których obowiązków należy przyjmowanie i zwalnianie skazanych.
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A mimo to praca działów o zmieniających się nazwach: ewidencji i rozmieszczenie, ewidencji i zatrudnienia, ewidencji i statystyki itp. zazwyczaj nie była odpowiednio doceniana, także w Centrali. Na początku lat dwutysięcznych przypisana
była Biuru Penitencjarnemu, a tam jakoś nie przystawała do zainteresowań
kierownictwa Biura. W ostatnich latach mieściła się w sferze działania Biura
Informacji i Statystyki, kierowanego, aż do Jego nagłej śmierci, przez mego syna
Lesława.

Bieda, aż piszczy
Głęboko zapadły mi w pamięci sytuacje, kiedy rozmawiając z rodzinami
zbiegów, informowaliśmy je o konsekwencjach dla zbiegłego oraz dla osób udzielających im schronienia, kiedy mogliśmy jednocześnie poznać warunki mieszkaniowe i biedę, w jakiej wyrastały zwłaszcza dzieci więźniów. Trzeba było widzieć
na przykład, uczestnicząc w poszukiwaniu zbiegów, urządzenie mieszkań
i poznawać sytuację materialną ich rodzin. Pamiętam mieszkanie w Kisielinie
- prawie bez mebli, trójkę dzieci i babcię, która twierdziła, że w najbliższych
tygodniach głód nie zajrzy im w oczy i… wskazała na kopiec jabłek usypanych
w pokoju.
Poszukiwałem już w tym czasie tematów do osobistych zainteresowań
naukowych. Wydawało mi się, iż temat ucieczek może być interesujący, także
z punktu widzenia prawnika. Stąd też moje pierwsze, niezdarne publikacje. 10
Podjąłem nawet próbę gromadzenia materiałów do pracy doktorskiej poświęconej
ucieczkom więźniów; uczestniczyłem w tym celu w kilku seminariach u profesora Stanisława Pławskiego w Uniwersytecie Łódzkim. Zaabsorbowany, fascynującymi często aktualiami penitencjarnymi, odłożyłem swe naukowe zainteresowania na później (znacznie później). Temat to był z pewnością bardziej frapujący
dla psychologa i socjologa niż dla prawnika.11
Ciekawe są motywy ucieczek i ich okoliczności; problematyka prawna
wydawała mi się drugorzędna. Choć nurtowało mnie ciągle pytanie: dlaczego
prokuratorzy nie ścigali w ogóle osób ukrywających zbiegów, mimo wyraźnie
zapisanej w kodeksie karnym penalizacji takiego czynu lub zachowania; przecież

10
Dlaczego uciekły. Patrząc przez okna bez krat „W Służbie Penitencjarnej” 1962 nr 6 s. 7;
MPP t. II s. 5; Rozsądek pilnie poszukiwany „W Służbie Penitencjarnej” 1965 nr 8 s. 3-4; MPP t. II
s. 15; Nie ma niewinnych ucieczek „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1966 nr 3 s. 8; MPP t. II s. 18
11

Ucieczki uczynił tematem swej pracy doktorskiej psycholog dr Józef Nawój z Jastrzębia

Zdroju.
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nie zawsze byli to członkowie rodzin. Interesujące były też relacje zbiegów, ujawniane po ich ujęciu.
Tak a propos. Zdarzyło się dowódcy zmiany, J. M. z Zakładu Karnego
w Głogowie, iż wysłany był, chyba do Tarnowa, w celu odebrania zatrzymanego
tam zbiega. Na miejscu powstały wątpliwości, co do identyfikacji zatrzymanego,
który stanowczo zaprzeczał, jakoby w ogóle kiedykolwiek przebywał w więzieniu
w Głogowie. Milicja ponaglała, gdyż kończył się dopuszczalny czas zatrzymania.
Dowódca miał wprawdzie także wątpliwości, lecz ponaglany i postawiony przed
ewentualnością uwolnienia zatrzymanego, zaryzykował. Przejął domniemanego zbiega, mimo, iż ten ciągle zaprzeczał. Po bezskutecznym przekonywaniu
o pomyłce przestrzegł funkcjonariusza Służby Więziennej, iż może ponieść
poważne konsekwencje swej pomyłki. Po doprowadzeniu do Zakładu Karnego
i konfrontacji z innymi więźniami, nieszczęśnika niezwłocznie zwolniono, wyposażając go zresztą w bilet na powrót do Tarnowa. Sprawa trafiła do prokuratury
i skończyła się wyrokiem skazującym nadgorliwego oficera SW.

Pomoc od czy do rodzin
Chęć pomocy biednym: rodzinom i zwalnianym z więzień zaprowadziła
mnie do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W ramach środków przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną udało się nam np. wspólnie wysyłać na
kolonie letnie dzieci kilkudziesięciu więźniów – my, w zakładach karnych województwa, ustalaliśmy wstępnie wykazy dzieci, a weryfikacji warunków uprawniających do skorzystania z akcji kolonijnej dokonywał PKPS. Nie trzeba dodawać,
iż miało to pewien wpływ także na atmosferę wychowawczą w więzieniach.
Ciekawe były też rozmowy, do jakich dochodziło ze zwolnionymi
z zakładów karnych, przychodzącymi do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
z prośbami o udzielenie im pomocy, zazwyczaj tylko w gotówce, w czasie moich
dyżurów w Komitecie. Byli zdziwieni, kiedy mnie tam spotykali, a rozpoznawszy
mnie lub, gdy zorientowali się w tym, kim jestem, zazwyczaj łagodzili swoje
„żądania”. Lecz przedtem wcale nie byli skłonni przedstawiać swojego świadectwa zwolnienia, w którym przecież w zakładach karnych odnotowywano
udzieloną im przy zwolnieniu pomoc albo sygnalizowano potrzebę określonej
pomocy. Najwięcej takich petentów odwiedzało mnie przy okazji zwolnień
amnestyjnych. Niezależnie od ostatecznej decyzji o przyznaniu ewentualnej
pomocy zawsze była okazja do rozmowy o tym, jak to tam w tych więzieniach.
Przyznam, iż zdarzyło się także, iż taki zwolniony zapukał do mego mieszkania
z prośbą o pomoc; szybko się niedołęga wycofał – nie zrobił wcześniej odpowiedniego rozpoznania i trafił do mieszkań w bloku zakładowym przy ulicy
Ogrodowej, zamieszkałym wyłącznie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
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Mierziło mnie, że mimo, iż więźniowie pracują, nieraz ciężko na budowach, ich zarobki są tak niskie, że zazwyczaj nie starcza im na niesienie pomocy
swoim rodzinom. A wydawało mi się, że taka pomoc płynąca dla dzieci od ojca
(choćby z więzienia) byłaby najlepszym wyrazem dbałości o więzi rodzinne.
Nieraz, także później np. w Strzelcach Opolskich, kiedy więźniowie pytali mnie
o możliwość zwiększenia dozwolonej liczby lub wagi otrzymywanych paczek
żywnościowych, mówiłem im wyraźnie, iż to paczki powinny płynąć w drugą
stronę, do rodzin.12
Wiele lat później, w Centrali więziennictwa, wracaliśmy do tego problemu formułując w regulaminie wykonywania kary pozbawienia wolności
przepisy o Funduszu Samopomocy Skazanych. Udało się w pewnym okresie
doprowadzić do sytuacji, iż z tego funduszu niejako zaliczkowo wysyłano pomoc
rodzinom, jeszcze zanim skazani uzyskali pierwszy zarobek. Rozmowy na ten
temat toczyły się nawet na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości w związku
z przygotowywaniem przepisu kompleksowego o pomocy postpenitencjarnej.
Wiem, iż nasze doświadczenia stały się zaczątkiem dyskusji nad uchwaleniem
ustawy o Funduszu Alimentacyjnym. To wszystko było możliwe przy prawie
powszechnym zatrudnieniu więźniów, ale wtedy nie przychodziło nam nawet do
głowy, iż może dla nich kiedyś zabraknąć pracy.

Jak to wśród przełożonych; nowy naczelnik - nowe problemy
W 1965 r., po odejściu naczelnika Bolesława Miszty, do pełnienia
obowiązków szefa Aresztu delegowano – jak się domyślam w charakterze swoistego komisarza – mjra B. Mieszałę z Bydgoszczy. Stanowisko zastępcy naczelnika
sprawował przez pewien jeszcze czas Czesław Matwiejczuk. A wkrótce potem
przeniesiono do nas z Iławy Benedykta Chochóła. Czesława Matwiejczuka
zastąpił Józef Kosmala. Nie pamiętam kiedy – prawdę mówiąc nie chce mi się
tego ustalać dokładniej – utworzono drugi etat zastępcy naczelnika i powołano
mnie na to stanowisko.
Wzajemne relacje w kierownictwie Aresztu układały się można powiedzieć poprawnie. Mam jednak prawo sądzić, iż B. Chochół, nie miał do mnie
przekonania, albo taki już był jego stosunek do ludzi w ogóle. Mogę to zilustrować choćby takim przykładem.
Do moich obowiązków zastępcy naczelnika należało m.in. rozpatrywanie przekroczeń dyscyplinarnych tymczasowo aresztowanych i skazanych.

12
Takiemu przekonaniu dałem wyraz m.in. w artykule: Są wątpliwości „W Służbie
Penitencjarnej” 1965 nr 3 s. 2; MPP II s. 9
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Przez dłuższy czas przebywał już w Areszcie, jako skazany, wobec którego
toczyły się także postępowania karne R. Ś. – człowiek o zdecydowanych cechach
psychopatycznych, dokonujący licznych, różnorodnych samouszkodzeń, Cygan,
o skomplikowanych układach rodzinnych. Z tytułu wielu przekroczeń był karany
w uprzednich aresztach, lecz także przeze mnie, karami dyscyplinarnymi wyczerpującymi cały ich katalog. M.in. zablokowane były jego kontakty z rodziną. Miał
około 40 lat, kiedy poinformował mnie, iż znacznie młodsza od niego kobieta
urodziła mu syna. Po pewnym czasie kobieta ta zjawiła się z niemowlęciem przed
bramą Aresztu na widzenie. Dowódca zmiany poinformował mnie, iż nie może
tego widzenia udzielić z uwagi na wykonywanie wobec skazanego kary dyscyplinarnej pozbawienia widzeń i korespondencji. Znając sytuację postanowiłem
umożliwić R. Ś. spotkanie z matką dziecka i pierwszy kontakt z synem u mnie
w biurze. Leżało to w moich kompetencjach. Przyprowadzono kobietę z dzieckiem do biura, rozpocząłem z nią rozmowę i czekałem na doprowadzenie więźnia.
I wtedy… sekretarka szefa przekazała mi jego polecenie, abym w pilnej
sprawie u niego się zameldował. Nie pomogły wyjaśnienia, iż przyjmuję interesanta. Poleciłem dowódcy zmiany, by pozostał w moim biurze z gośćmi
i udałem się do B. Chochóła, by… usłyszeć pytanie w jakiejś drobnej, nieistotnej,
sprawie. Kiedy wróciłem do biura, było puste. Okazało się, iż B. Chochół wydał
w międzyczasie polecenie, by kobietę z dzieckiem wyprowadzić poza bramę. Nie
mogę wykluczyć, iż przypomniał sobie wtedy, iż to właśnie więzień R. Ś.
wywołał swego czasu bunt więźniów w więzieniu w Międzyrzeczu. Pamiętam to
uderzanie platerami w drzwi więziennych cel mieszkalnych, próby wyważania
tych drzwi, rozwożenie więźniów więźniarkami w pole i pozostawianie ich tam
w samochodach do czasu, kiedy można było uciszyć zbuntowanych i opanować
sytuację w budynku więziennym. A sygnałem do buntu były przeraźliwe krzyki
R. Ś, gdy w godzinach wieczornych dostarczono mu do celi środki przeciw bólowi
głowy: - „Bracia więźniowie. Ratujcie!”- powtarzane wielokrotnie. Od tamtego
czasu minęły miesiące, a jednak…
Nie rozmawialiśmy potem z B. Chochółem o tej sprawie. Afront uczyniony swemu zastępcy to był dla niego drobiazg. Zrozumiałem, że widocznie po
uprzednich doświadczeniach w kierowaniu więzieniami w Jaworznie i w Iławie,
nie był w stanie wyjść poza biurokratyczny schemat postępowania z więźniami.
Kontaktów bezpośrednich z więźniami zresztą w Zielonej Górze, ani w jednostkach nam podległych, prawie wcale nie podejmował. 13

13
Sylwetkę i drogę zawodową Benedykta Chochóła opisuje Jerzy Czołgoszewski: (w:)
Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956. Olsztyn. Edycja
wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2002
przypis na s. 218
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Jego kontakty z przełożonymi też chyba nie były zbyt lojalne. Zebrałem
za niego zresztą burę od Bolesława Borucińskiego, zastępcy dyrektora Centrali
więziennictwa. B. Chochół bowiem, wybierając się na naradę w Centrali zaniechał
złożenia meldunku o ucieczce więźnia z miejsca pracy w Nowej Soli – zamierzał
uczynić to dopiero po powrocie z Warszawy. Meldunek złożyła jednak Milicja i ja
oberwałem za to, w czasie, gdy szef udawał się pociągiem do Stolicy.

Sylwetki więźniów
Jako zastępca naczelnika miałem z więźniami niemniej kontaktów bezpośrednich niż uprzednio, jako kierownik działu penitencjarnego. Choć było wiele
spraw trudnych, zwłaszcza, jeśli stać było na wysłuchanie relacji więźniów o ich
złożonych życiorysach. Niełatwo przychodziło też decydować o wymierzeniu
kary dyscyplinarnej, jeśli dysponowało się tylko meldunkiem złożonym przez
funkcjonariusza oraz wyjaśnieniem więźnia. Pamiętam, kiedy jeden z więźniów
dostrzegając moją rozterkę, stwierdził wprost:
- „Na miejscu Pana Naczelnika dałbym wiarę podwładnemu funkcjonariuszowi, a nie więźniowi.”
Nie czyniłem w Zielonej Górze na bieżąco żadnych notatek, które mogłyby pomóc w odświeżaniu wspomnień z tamtych lat. Choć nie pamiętam już
nazwisk, pamiętam sylwetki i zachowania niektórych więźniów.
Przywołałem już wcześniej postacie skazanych: jeden na wspomnienie
matki zdemolował nam adapter, drugi wolał skok z piętra sądowego korytarza,
aby tylko nie spotkać się z matką, trzeci nie mógł się z winy mego przełożonego
spotkać się z żoną i dzieckiem.
Byli też inni.
Pamiętam młodego człowieka, który na każdą sytuację konfliktową
reagował pocięciem skóry na przedramieniu.
Pamiętam recydywistę, wijącego się z bólu przy ropnym zapaleniu
okostnej, zgadzającego się jedynie na zabieg stomatologiczny w więzieniu, mimo,
iż więzienna służba zdrowia nie chciała się podjąć zabiegu w warunkach
ambulatoryjnych.
Wspomnieć mogę także skazanego, który ukarany przeze mnie dyscyplinarnie groził mi odwetem w miejscu mego zamieszkania, po jego wyjściu
z więzienia, i który przez następne kilka dni prosił oddziałowego o doprowadzenie
do mnie, aby mnie mógł przeprosić; i uczynił to w bezpośredniej ze mną
rozmowie w trakcie najbliższego mego pobytu w oddziale mieszkalnym.
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Wspominam bezskuteczne rozmowy z tymczasowo aresztowanym, który
każdego dnia pisał sążniste listy do organów dysponujących.
Dziś jeszcze mam przed oczyma więziennego siłacza, który bez trudu
(widziałem to wprawdzie już później, bo w Strzelcach Opolskich) wyrywał
w amoku ze ściany więzienną pryczę w celi dyscyplinarnej.
Nie mogłem zrozumieć skazanego, krawca z zawodu, który w więziennym warsztacie, wyczyniał krawieckie cuda: kroił i szył nawet nasze mundury,
był w stanie poradzić sobie z wyszukaną kreacją karnawałową, a wciąż przez lata
odsiadywał kolejne wyroki. Na wolności pozostawał po odbyciu kary zaledwie
przez kilkanaście dni, i już podejrzany o oszustwa, wracał do więzienia. Przecież
na wolności mógł zarabiać krocie.
Pamiętam niejednego więziennego artystę. W zaciszu więziennych cel
lub w świetlicach tworzyli z pamięci, a częściej malowali udane kopie malarskich
arcydzieł. Świetlice więzienne pełne są portretów królów polskich, pejzaży itp. Tu
byli u siebie, a przecież na wolności…
Arcydzieła koronkarstwa, wycinanki wytwarzane przez
w Zakładzie Karnym w Krzywańcu budziły powszechny zachwyt.

skazane

A muzycy, rzeźbiarze… Z biegiem lat w zakładach karnych
organizowano wystawy prac więźniów, wydawano antologie ich twórczości. 14
No i poeci,15 pisarze. Dlaczego w więzieniach ujawniali swe pasje,
z których na wolności mogliby zdobywać środki na swe utrzymanie? Przecież ich
powracanie do przestępstwa kłóciło się z elementarnymi regułami logiki.. 16

14
Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej 1. 1992 (Sztum).- Sztum: Rejonowy Zakład
Karny; Sztumski Ośrodek Kultury, 1992.- 25,[3] s.: fot.; III Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej.
Sztum 1994.- Sztum: Sztumski Ośrodek Kultury; Zakład Karny, 1994.- 52 s.: il.

Zob. np.: Oto są dni naszego życia… Antologia twórczości więziennej /redakcja, wybór,
wstęp i komentarz Krzysztof Raczyński. Opole: „Interpretacje”, 1994.- 204 s.; Cień serca: wybór
poezji i prozy twórców Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” / [wybór, oprac., wstęp i posł.
Beata Poczwardowska; obrazy Zbigniew Stec].- Włocławek: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów,
1998.- 87 s.; Ryszard i (nie)przyjaciele: wybór poezji i prozy twórców Więziennego Klubu Literackiego
„Bartnicka 10” / [wybór i oprac. Ryszard Seroczyński, Sylwester Kurowski; wstęp i posł. Ryszard
Seroczyński, obrazy Ludwik Lech Jaksztas].- Włocławek: Zakład Karny WKL „Bartnicka 10”, 2004.
- 195,[5] s.: il., fot. kolor.
15

16
Zob. np.: Lewandowski Michał: Po wyroku.- Warszawa: „Czytelnik” 1971.- 152 s.;
Pęknięcie ziemi.- Warszawa: „Czytelnik”, 1975.- 245,[3] s.; Dwie twarze wolności. [Warszawa:
„Czytelnik”, 1982. - 289,[3] s.; Nasierowski Jerzy: Seks, zbrodnia i kara.- Kościan: Dziennikarska
Spółka Wydawnicza „Omnibus”, nakł. Wydaw. Ludowego, 1990. T. 1. Śledztwo.- 109,[1] s.; T. 2.
Więzienie.- 269,[1] s., Nasierowski, ty pedale, ty Żydzie.- Warszawa: „Reporter”, 1992.- 319,[1] s.: il.;

37

Zimne kartofle
Przebywałem w swoim biurze w oddziale mieszkalnym. Nagle obok
awantura i przekrzykiwanie się więźniów z oddziałowym nadzorującym wydawanie obiadu.
Więźniowie:
- „Kartofle znowu zimne.”
Oddziałowy:
- „Kartofle prosto z kuchni, gorące.”
Podchodzę do dyskutujących. Więzień kładzie na ziemniakach kostkę
margaryny.
- „Poczekamy, aż się stopi.”
A margaryna ani rusz. Ziemniaki przecież rzeczywiście zimne. Próbuję
mediować.
- „Dużo was, dużo cel. Jedni otrzymują ziemniaki w miarę ciepłe, a ci na
końcu korytarza już nie.”
Więźniowie:
- „My to rozumiemy, tylko dlaczego ten akurat Pan oddziałowy, zawsze
rozpoczyna wydawanie posiłków z drugiego końca korytarza. Nie może rozpoczynać na zmianę raz od nich, a raz od nas?”
Może. W następnych dniach było już spokojnie.
Lecz trzeba było nieraz przyznać więźniom rację i w poważniejszych
sprawach. Jako wychowawca towarzyszyłem dowódcy zmiany w trakcie przeprowadzania apelu wieczornego. A były to czasy, kiedy więźniowie, już w kalesonach, wystawiali na noc swoje ubrania na korytarz. Apel przebiegał sprawnie.
Przeliczenie więźniów, opukanie krat i wystawianie tzw. kostek z ubraniami.
Więzień wynoszący taboret ze złożonymi w kostkę ubraniami nie zdążył jeszcze
wejść do celi, gdy dowódca zmiany E. Sz. trzasnął drzwiami tak szybko, że
uderzyły więźnia w piętę. Krzyk. Awantura przez drzwi. Sprawa sądowa. Byłem
świadkiem w sądzie. Część załogi miała mi za złe, iż „świadczyłem przeciwko

Nasierowski, ty antychryście.- Warszawa: „Reporter”, 1993.- 235,[1] s. (Książki napisane przez skazanych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności].
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funkcjonariuszowi” (a przecież jest się tylko świadkiem w sprawie). O moim
stawaniu w sądzie dowiedzieli się oczywiście także więźniowie.

„Eksperyment” - postępowanie z głodującymi
Także i my w Areszcie, podobnie jak w wielu innych więzieniach borykaliśmy się w pewnym czasie z problemem tzw. głodówek. Po prostu, któregoś
dnia skazany lub tymczasowo aresztowany oświadczał, iż przestaje „przyjmować
pokarmy”. Więźnia poddawano badaniom lekarskim i w zależności od decyzji
lekarza rozpoczynano karmienie pod przymusem, podając zgłębnikiem specjalnie
przygotowany pokarm płynny wprost do żołądka. Zabieg ze wszech miar nieprzyjemny, i dla pacjenta i dla personelu służby zdrowia.
Dziwiło nas często, iż ani więźniowie, ani personel na tę uciążliwość się
nie skarżą. Jak się okazało przy bliższym zbadaniu, to przymusowe karmienie
polegało na tym, że za obopólną zgodą więzień po prostu dobrowolnie wypijał
pokarm z kubka, a w dokumentacji lekarskiej odnotowano karmienie przy użyciu
zgłębnika. Zabroniliśmy takiej praktyki, a izolowanie więźnia i karmienie przymusowe rozpoczynano dopiero, gdy służba zdrowia stwierdzała ubytek na wadze
ciała głodującego. Powszechnie było przecież wiadomo, że zanim więzień podejmował „głodówkę” gromadził w celi określone zapasy żywności lub też korzystał
z części posiłków dostarczanych współlokatorom celi. Liczba odmów przyjmowania pokarmów u nas znacznie się zmniejszyła, lecz jeden ze skazanych napisał
na nas skargę:
- „Ja głoduję, a oni mnie nie chcą karmić”.
Skardze trzeba było nadać określony bieg. Otrzymaliśmy burę z Centrali
i… eksperymentu czas się zakończył.

Kompleksowa kontrola Centralnego Więzienia
Z kontrolą przeprowadzoną przez Centralny Zarząd Więziennictwa wiążą
się także inne moje wspomnienia. Jej termin znaliśmy, z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wiadomo było m.in., że w zakresie pracy penitencjarnej kontrolą objęta
będzie dokumentacja osobopoznawcza. Więźniom z określonym wymiary kary
prowadziliśmy tzw. karty osobopoznawcze. Trzeba było w nich dokonywać
w miarę częstych zapisów.
Choć dziś się tego nieco wstydzę, kilka nocy poświęciłem wtedy na
uzupełnianie takich zapisów – trzeba było mieć przed sobą kalendarz, by zapisów
nie czynić w niedzielę, a ich treść musiała być tak sformułowana, by nie można jej
było skonfrontować w rozmowie z więźniem. Kontrola wypadła nieźle, a po
latach tak się złożyło, iż kontrolujący mnie Heniek Bykowski i Danka
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Świdziniewska, zostali moimi podwładnymi w Wydziale Penitencjarnym.
A moje doświadczenia z tamtych zielonogórskich czasów były mi przydatne
w czasie kontroli, jakie sam przeprowadzałem, i w trakcie redagowania w Centrali
przepisów, dotyczących dokumentacji osobopoznawczej.
Trwała ta kompleksowa kontrola Aresztu przez Centralny Zarząd. Uprzedziliśmy kontrolujących, iż wobec niemożności pozyskania od pewnego czasu do
pracy lekarzy, mogą się spotkać ze skargami więźniów na stan opieki medycznej.
Wchodzę z kontrolującymi do wieloosobowej (24 osoby) celi; kontrolujący prowokują pytaniami o służbę zdrowia. Skarg nie ma. Pada pytanie:
- „Kto ostatnio był przyjęty przez lekarza?”
Z drugiego szeregu wychodzi więzień, pokazuje obandażowany palec
i wyjaśnia:
- „Z uwagi na komplikacje, opatrunek zakładał mi osobiście lekarz.”
Następnego dnia tłumaczę więźniom w tej samej celi, iż byłem w niezręcznej sytuacji, ponieważ wcześniej informowałem kontrolujących, że nie
zatrudniamy aktualnie lekarza, ponieważ nie możemy pozyskać chętnego do tej
pracy. Na to więźniowie:
- „Przecież wiemy, iż robicie wszystko, co możecie, a kontrolujący za
kilka dni wyjadą.”
I przy okazji refleksja. Jak przeprowadzać kontrole zakładów karnych
pokazali nam w latach osiemdziesiątych wizytatorzy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Rozmowy z więźniami, poznawanie atmosfery panującej w zakładzie, badanie relacji między więźniami a personelem, a nie wczytywanie się
w takie czy inne zapisy w dokumentach, analizowanie treści skarg, i nie tylko
sugerowanie się ich liczbą.
W czasie tej kontroli „komisyjnej” przeprowadzanej przez Centralę
miałem też sposobność pierwszego kontaktu z szefem Centralnego Zarządu Więziennictwa, Dyrektorem Janem Bartczakiem. Przyjechał w przeddzień zakończenia kontroli; nocleg przygotowano mu w biurze zastępcy naczelnika Aresztu.
Ponieważ mieszkałem wtedy w pokoju „gościnnym” Aresztu spotkałem dyrektora
w… toalecie. Areszt nie dysponował wtedy jeszcze łazienką, ani nawet możliwością skorzystania z kąpieli pod prysznicem. Zakłopotany, zapytał mnie o możliwość zdobycia miednicy - chciałby umyć nogi. Takie to były czasy!

„Naczelniku, pochuchać?”
Trwała wizyta sędziego penitencjarnego Czesława Jurjewicza, w Ośrodku Pracy Więźniów w Zielonej Górze. Budynki mieszkalne obiektu – nota bene
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będącego własnością przedsiębiorstwa budowlanego – ogrzewane były tzw. centralnym ogrzewaniem parowym, w przeciwieństwie do ogrzewania wodnego,
skutkującym prawie natychmiastowym oziębieniem grzejników po zaprzestaniu
tłoczenia pary. A parę wyłączono niezwłocznie po wyjściu więźniów do pracy.
Wizytując cele mieszkalne znajdujemy w jednej z nich więźnia ubranego
w watowaną kurtkę, przytulonego do stygnącego grzejnika. Na pytanie sędziego
o przyczynę niewyjścia do pracy pada odpowiedź:
- „Jestem chory, mam zwolnienie lekarskie.”
Sędzia wydaje polecenie sprawdzenia temperatury w celi. Wobec przedłużającego się oczekiwania na powrót dowódcy zmiany z termometrem, sędzia
prosi mnie, abym pozostał i ustalił tę temperaturę, aby sam mógł w tym czasie
wizytować kolejne cele.
Wyjaśniam sędziemu, iż temperatura w celi jest oczywiście niższa od
wymaganej. Sędziemu jednak do protokołu powizytacyjnego potrzebne było
ustalenie konkretnego pomiaru temperatury. Po pewnym czasie termometr przyniesiono, oczekujemy z więźniem na wskazania termometru położonego na stole,
a więzień do mnie:
- „Naczelniku pochuchać?”

Niewiele, a trzeba by zamienić mundur na więzienny drelich
Komendant Ośrodka w Zielonej Górze, Eugeniusz Maksymowicz, miał
wobec więźniów ograniczone kompetencje dyscyplinarne. Nie mógł m.in. wymierzać najsurowszych kar dyscyplinarnych. Przedstawiono mi pewnego dnia do ukarania więźnia, który pił, nie po raz pierwszy, alkohol w czasie pracy na budowie.
- „Panie Naczelniku, niech mi Pan zaufa raz jeszcze. Bardzo mi zależy na
pracy, na zarobku. Jeśli zawiódę ponownie, to znaczyć będzie, iż nie jestem już
nic wart, że jestem ostatnim łachem. Wtedy wycofa mnie Pan z pracy i ukarze
izolacją.”
Czemu nie uwierzyć, czemu nie dać szansy? I trzeciego dnia… doprowadzono mi przepraszającego, skruszonego recydywistę do ponownego ukarania
za to samo.
- „Nie warto mi było zaufać. Trudno, oczekuję najsurowszej kary. Tylko,
że na budowie pozostał alkohol. Choć już beze mnie, jutro skorzystają z niego
koledzy. A szkoda, znów spotka ich nieszczęście, znów pojawią się surowe kary.
Ten alkohol jest pod gruzami w pomieszczeniu na dziesiątym piętrze bloku przy
ulicy Kisielińskiej. Na prawo od drzwi.”
Przy Kisielińskiej? To niedaleko ulicy Zamenhofa gdzie mieszkam.
Blisko też do końca pracy. Zabiorę więźnia na budowę, znajdzie alkohol, ja będę
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wcześniej w domu, a więzień wróci samochodem więźniarką pod dozorem
kierowcy. Od Aresztu przy ulicy Łużyckiej to przecież ładnych parę kilometrów.
Pojechaliśmy.
Schody na klatce schodowej nie miały jeszcze poręczy. Więzień, choć
jeszcze na kacu, wbiegł na 10. piętro znacznie szybciej ode mnie, tulącego się na
schodach do ściany. Przeszukujemy kopce gruzu, tu i tam. Alkoholu wciąż nie
znajdujemy. Może schowany w innym pomieszczeniu? Nagle powiało… i drzwi,
w których był już zamek, lecz nie było klamek, zatrzasnęły się. Wkładamy
w zamek palce, znalezione drzazgi – nic z tego, kawałki drutu, blachy… nic nie
pomaga. Rozglądam się i ze zdziwieniem stwierdzam, że w pokoju nie ma
więźnia! Patrzę w okno, otwór bez ram i szyb. Lecz widzę także koniec więziennego buta, a nieco wyżej palce więźnia. Konstatuję ze zgrozą, iż więzień
próbuje przejść z okna do okna w sąsiednim pokoju. Znika but, znikają palce.
Zdrętwiały ledwo dowlokłem się do okna. Tam w dole, zgodnie z logiką, powinno
leżeć to, co mogło pozostać z więźnia. Krzewy, trawa, przechodnie, spokój…
Siadam na kupce gruzu próbując zebrać myśli. Wypadło tylko czekać. Po długiej
chwili drzwi się otwierają i… wchodzi mój więzień.
- „I teraz Panie Naczelniku niech Pan powie, że jestem pijany!”
Gdyby to nie był recydywista, gdyby to był człowiek trzeźwy, to przejście między oknami na 10. piętrze budynku musiałoby się skończyć tragedią. A ja
ze swego stalowego munduru funkcjonariusza zostałbym przebrany w więzienny
drelich.
A wszystko to m.in. dlatego, że nasz szef, Benedykt Chochół, miał
zwyczaj zwoływania narad kierownictwa pod koniec godzin pracy, a nam młodym
spieszyło się do domu, do rodzin. Bo i tak często pozostawało się w służbie po
godzinach – bo to wyjazd do podległej jednostki, bo to udział w pościgu za
zbiegiem z miejsca pracy, bo to przedświąteczne przeszukanie cel, bo to stan
podwyższonej gotowości w okolicach świąt państwowych, religijnych …

„Cygan nie może żyć bez nogi”
A problemy samych więźniów. Pracujący na budowie w tzw. systemie
zmniejszonego dozoru skazany R. B., po upadku z rusztowania i urazie nóg,
znalazł się w szpitalu. Dozór nad nim, ze względów zrozumiałych, ograniczyliśmy
do doraźnych kontroli. Jakież było nasze zdziwienie, gdy któregoś ranka nie
zastaliśmy go w szpitalu. Okazało się, że poprzedniego dnia lekarze orzekli
o konieczności amputacji jednej, objętej zgorzelą, nogi. Cygan bez nogi? Nie do
pomyślenia! Podejrzenia, iż „wykradła” go ze szpitala rodzina okazały się słuszne.
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W pełnym umundurowaniu kapitana Służby Więziennej udałem się pod
znany adres jego rodziny w Nowej Soli. Do konkretnego mieszkania w prawie
zrujnowanej kamienicy zaprowadziła mnie gromada, śniadej cery, dzieci. Nasz
więzień leżał na szerokim łożu w otoczeniu romskiej rodziny. Nie odmówiłem
serdecznej – byłem o tym przekonany – prośbie rodziny i przez dłuższą chwilę
rozmowy popijaliśmy ziołową herbatę.
Perswazja okazała się na tyle skuteczna, iż zgodzono się na zabranie
więźnia do miejscowego aresztu; sam zainteresowany nadal kategorycznie odmawiał zgody na amputację. Pod sam areszt więzienną karetką jechaliśmy w towarzystwie biegnących za samochodem dzieci. Następnego dnia przeniesiono
więźnia do szpitala więziennego w Szczecinie. Jak się później okazało nogę wyleczono, obeszło się bez jej amputacji.

W jednostkach, w terenie
Przypominają mi się rozmowy, które prowadziłem w Zakładzie Karnym
w Krzywańcu, jako zastępca naczelnika Centralnego Więzienia.
Kiedy zgłaszały się głównie starsze panie (z oddziału tzw. Matysiaków)
w błahych często sprawach; zwróciłem na to jednej z nich uwagę:
- „Macie swobodny przecież dostęp do wychowawczyń.”
- „Tak Panie Naczelniku, lecz one takie młode, czy potrafią nas zrozumieć.”
A ja sam miałem wtedy trzydzieści lat.

Zakład Karny w Krzywańcu
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Różne były w Krzywańcu rozmowy, nie tylko ze skazanymi

Dziwne zdarzały się czasem przygody. Któregoś dnia znalazłem się przed
bramą Aresztu w Lubsku.

Areszt Śledczy w Lubsku
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Podałem bramowemu swoją legitymację służbową przez okienko w metalowej bramie i czekam, czekam… Mija kilkanaście minut i… brama otwiera się
na oścież z hukiem. A za bramą grupa uzbrojonych funkcjonariuszy z pistoletami
„na sztorc”. Zdębiałem.
Ładnych kilka minut później naczelnik Aresztu por. Józef Kołacki,
pamiętający niespokojne czasy tuż po II wojnie światowej:
- „Po prostu. Podał Pan Naczelniku bramowemu legitymację odwróconą
do góry nogami. A to oznacza, że… był Pan doprowadzany pod przymusem,
eskortowany przez usiłujących wejść na teren Aresztu napastników.”
Było już dwadzieścia parę lat po tej wojnie, a przecież czujność starej
gwardii nie zmalała.

Kara śmierci
Wiele razy byłem wdzięczny losowi, iż mimo tego, że w czasie, gdy
podejmowałem pierwsze kroki, a potem pracowałem lata całe w więziennictwie,
stosowana i wykonywana była do 1988 roku kara śmierci, 17 nie musiałem zetknąć
się z nią osobiście. Kara ta nie była wykonywana w więzieniu w Zielonej Górze.
Nie znaczy to, że nie przyszło mi rozmawiać ze skazanymi na tę karę, wciąż
oczekującymi na ułaskawienie, lub z tymczasowo aresztowanymi, oskarżonymi
o zabójstwa, później skazanymi na śmierć.
Pamiętam zbiega z Zakładu Karnego w Rawiczu, który zamordował, po
uprzednim okrutnym zgwałceniu, dziewczynkę pasącą krowy. Skazany na śmierć.
Pochodził z okolic dawnych Prus Wschodnich, czuł się Niemcem, głodował,
mówił nam wszystkim, iż z uwagi na głodówkę i osłabienie organizmu, Polacy
będą go musieli nosić na rękach. Ponieważ jednocześnie istniała obawa o to, by
więzień nie popełnił samobójstwa, poprosiłem jednego ze skazanych z tej samej
celi, by nocą czuwał, obiecując mu jednocześnie zapewnienie możliwości snu
w dniu następnym w osobnej celi. Następnego dnia tenże skazany domagał się
pilnej rozmowy ze mną:
- „Niech mnie Pan zwolni z tego czuwania, i niech mnie Pan przeniesie
do innej celi niezwłocznie. Gdybym miał spędzić z tym mordercą jeszcze jedną
noc, i gdyby on próbował się powiesić, ja pierwszy pociągnę drania za nogi.”
Przypominam sobie młodego człowieka, który w lesie w okolicach
Żagania, zamordował nauczycielkę, matkę dwojga dzieci; zgłosił się do mnie ze
skargą, na skrócenie o pięć minut spaceru w dniu wczorajszym:
17
Z. Branach: Od lawiny do moratorium. Kara śmierci w powojennej Polsce. „Prawo
i Życie” 1992 nr 11 s. 6
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- „Muszę przebywać choć trochę na powietrzu. Chcę żyć.”
Trudno przychodziło nieraz zapanować nad emocjami, powstrzymać
własne myśli, nie dopowiadać sobie wszystkiego do końca…
Przeczytałem wiele aktów oskarżenia, wyroków skazujących na karę
śmierci. Jeszcze dziś mógłbym przytoczyć zapisane w nich różnorodne stany
faktyczne, opisać rozliczne dramaty. Zbadałem wiele spraw karnych przygotowując zwłaszcza później materiały do pracy doktorskiej na temat kar
długoterminowych. Miałem możność zapoznania się z aktami ułaskawieniowymi
kilkudziesięciu skazanych, którym ówczesna Rada Państwa zamieniła karę
śmierci na te właśnie długoterminowe kary 18 i którzy później w zdecydowanej
większości prowadzili w miarę uczciwe życie.
Opowiadam się zdecydowanie przeciwko karze śmierci. Kara ta ma
przede wszystkim odstraszać, ma wypełniać zadania w zakresie prewencji
ogólnej. Lecz jest w tym wszystkim wiele niekonsekwencji. Skoro ma odstraszać,
dlaczego nie jest wykonywana publicznie? Argumenty przeciw tej karze przedstawił m.in. Umberto Eco:
„Proponuję bezpośrednie transmisje spod szubienicy. W porze kolacji.”
„Jeśli jesteś zwolennikiem kary śmierci, musisz zgodzić się na oglądanie skazańca, który wierzga, miota się, wyrywa, podryguje, krztusi się i oddaje duszę Bogu.”
I dalej: trzeba by zezwolić na telewizyjne transmisje egzekucji.
„Bardzo ważne jest to, żeby ludzie siedzieli za stołem, albowiem odgłos
pękających kręgów szyjnych, drgawek brzucha oraz wierzganie nóg powinny
w jakimś stopniu współgrać z czynnością przełykania - mam tu na myśli Telewidzów. W przypadku krzesła elektrycznego warto by pomyśleć o tym, żeby
skazaniec skwierczał przez kilka sekund, kiedy my wsłuchujemy się w dochodzące
z kuchni odgłosy smażenia jaj na masełku, jeśli chodzi o komorę gazową, widowiskowość jest pewna, ponieważ skazańcowi mówi się, że ma oddychać od razu
i głęboko, co sam w sobie jest już bardzo telewizyjne, a mamy przecież jeszcze
w zanadrzu drgawki.”19

18
J. Korecki: Readaptacja społeczna osób ułaskawionych od kary śmierci. (Czy przywrócić
karę dożywotniego pozbawienia wolności) „Państwo i Prawo” 1982 z. 3/4 s. 124-131; MPP t. II s. 603
19
U. Eco: Drugie zapiski na pudełku od zapałek; 1991-1993; Poznań: Historia i Sztuka,
cop. 1994, s.122
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Nocne kontrole
Wspomnienia dotyczą też… „atrakcji” związanych z przeprowadzaniem
kontroli nocnych. Jako zastępca naczelnika powinienem je był dokonywać dwa
razy w miesiącu. Mieszkając na Osiedlu Wazów miałem do Aresztu ładnych parę
kilometrów. Po północy komunikacja miejska nie funkcjonowała. Trzeba było
przejść pieszo m.in. przez park położony między Komitetem Wojewódzkim Partii
a Urzędem Wojewódzkim. Park utworzono na miejscu dawnego cmentarza. Na
kontrolę szło się w mundurze. Broń zostawiało się w domu; z nią jeszcze bardziej
niebezpiecznie, a więc… kastet na ręce włożonej w kieszeń płaszcza
(przestępstwo już się przedawniło) i w drogę.
Wychodzę z parku, północ dawno minęła, a tu grupa mężczyzn, wyraźnie
patrząca w moją stronę. Nie ma rady, do przodu… prawie że otoczyli mnie
półkolem i… proszą, abym „przeciął” poczyniony między nimi zakład o coś tam;
długo czekali na kogoś postronnego… i po strachu.
Innym razem wracałem już z kontroli. Druga w nocy. Ulica Długa. Po
prawej stronie parterowy pawilon spożywczy. Patrzę, drzwi wejściowe uchylone.
Wejść? Zobaczyć, co się dzieje? Lepiej nie… Kilkaset metrów dalej budka
telefoniczna. Telefonuję na Milicję… Następnego dnia w południe sprawcy są już
w naszym Areszcie.
Kontrole nocne przynosiły też nieraz ciekawe informacje pro domo sua.
Wkrótce po moim wejściu na dyżurkę dowódca zmiany otrzymuje meldunek
oddziałowego nocnego:
- „W celi numer 74 wisielec!”
Dowódca pobiera niezwłocznie klucze, zabiera funkcjonariusza rezerwy
nocnej i szybko na oddział. Ja z nimi. Lecz polecam jednocześnie dyżurnemu
natychmiast wezwać miejskie pogotowie ratunkowe. Zaskoczony jestem tym, iż
po otrzymaniu meldunku oddziałowego, nie uczynił tego nikt z obecnych.
Biegiem na oddział. Prześwietlamy celę 74. Cicho. Wszyscy w łóżkach. Może to
przekłamanie i chodzi o celę 47. Wszyscy śpią. Lecz nigdzie nie spotykamy
oddziałowego nocnego… Zjawia się wreszcie wychodząc z WC.
- „Gdzie wisielec?”
Oddziałowy T. K. (powszechnie lubiany, znany amator piwa) na to ze
spuszczoną głową, skruszony:
- „Panie Naczelniku, nie spodziewałem się, to przecież… prima
aprilis…”
Wracamy na dyżurkę. A przed bramą… karetka pogotowia. To co
usłyszeliśmy z ust jej załogi nie nadaje się do powtórzenia. A więc dotychczas
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dowódcy zmian udający się ratować wisielca nie wzywali pogotowia ratunkowego. A przecież opóźnienie stąd wynikające mogło przesądzać o życiu
niedoszłego samobójcy. Wnioski nasuwały się same. Wydaliśmy odpowiednie,
stanowcze zalecenia.
Po jednej z kontroli nocnych przyprowadzono mi do dyscyplinarnego
ukarania funkcjonariusza, który w nocy zatracając czujność, zasnął na posterunku
zewnętrznym. Funkcjonariusz uśmiechnięty, wcale niezmartwiony oczekiwaniem
na ukaranie.
- „Spał Pan na posterunku?”
- „Tak Panie Naczelniku, zdrzemnąłem się, lecz przecież Pan mnie nie
ukarze.”
- „A to dlaczego?”
- „Byłem na dyżurce, kiedy wychodził Pan z Aresztu po kontroli nocnej.”
- „I co z tego?”
- „Pożegnał się Pan z nami, mówiąc… dobranoc!”
Kary nie wymierzyłem. Od tamtego czasu zawsze żegnam się słowami:
„Przyjemnej służby”, nawet pozostawiając nocą samochód na parkingu.

Nosił wilk razy kilka…
Ale, ale. Przecież to także ja zostałem w Zielonej Górze ukarany dyscyplinarnie upomnieniem. Przewodniczyłem z urzędu komisji penitencjarnej, do
której obowiązków należało dokonywanie określonej klasyfikacji skazanych
(kierowanie do określonych rygorów wykonywania kary) oraz kierowanie skazanych do zatrudnienia, przy jednoczesnym ustalaniu sposobu nadzoru w miejscu
pracy, jeśli znajdowało się ono poza terenem Aresztu. No i zdarzyło się, że nie
trafiliśmy… Skazany zatrudniony na budowie poza aresztem skorzystał z pierwszej nadarzającej się okazji i po prostu zwiał. Konsekwencje trzeba było ponieść;
razem ze mną ponieśli je członkowie komisji.
Naczelnik B. Chochół postanowił jednak zapoznać się bliżej z warunkami i sposobem pracy komisji w oddziale mieszkalnym i kilka dni później
zasiadł wspólnie z nami. Miał prawo pierwszeństwa w zabraniu głosu i pierwszego więźnia, który pojawił się przed nami zapytał:
- „Ileż to lat macie dziadku?” i usłyszał:
- „Czterdzieści dwa.”
Dalej pracowaliśmy już sami; „staruszek” był bowiem młodszy od
naszego szefa.
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Chciało nam się chcieć…
Kilka moich artykułów „W Służbie Penitencjarnej” pociągnęło za sobą
– tak mniemam – przyjazd do Zielonej Góry redaktora Tadeusza Kostewicza.
Także u nas powołaliśmy wtedy „Penitencjarny Klub Dyskusyjny”, Klub stwarzający także w więziennictwie szansę „legalnej” dyskusji o sprawach penitencjarnych.20
Zaprzyjaźniliśmy się z Tadeuszem. Wspierałem później w Centralnym
Zarządzie Więziennictwa liczne jego pomysły, nie tylko „klubowe”. Na ile
mogłem wspomagałem go w kontaktach z generałem Stanisławem Filipiakiem,
w trakcie organizowania „Pierwszego Rajdu Górskiego SW”.21 Dzięki
Tadeuszowi sam zacząłem z synem chodzić po górach
Tadeusz przekonał mnie też do ruchu studenckich naukowych kół
penitencjarnych, do organizacji ogólnopolskich obozów tych kół. Ze smutkiem
stwierdzam dziś, iż obozy takie odbywały się prawie co roku w ciężkich czasach
„komunistycznych”, a nawet ich śladu nie obserwuje się dziś. W trakcie swego
dyrektorowania na Opolszczyźnie miałem jeszcze możność współorganizować
takie obozy w Brzegu i Głubczycach. Do tematu Klubów Dyskusyjnych powrócę
w dalszej części wspomnień.

Proza życia
Zielonogórskie lata były dla mnie dość trudne „życiowo”. Rodzina na
dorobku w pierwszych latach małżeństwa. Oczekiwanie, w pomieszczeniu
biurowym Aresztu, na pierwsze mieszkanie. Wdrażanie się w arkana penitencjarystyki, do których studia prawnicze wtedy jeszcze nie przygotowywały.
Zatrudnienie w zawodzie tradycyjnie nieprawniczym.
Marzenia o ewentualnej aplikacji. Razem z Włodkiem Kopydłowskim
ukończyliśmy zorganizowaną przez Okręgową Komisję Arbitrażową aplikację
radcowską.

20
Zob. np.: T. Kostewicz: Kluby twórczej myśli „Gazeta Penitencjarna”1974 nr 1 s. 2 i:
Penitencjarne kluby dyskusyjne. Po 15. Latach. „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 9 s. 5; Z. Lenartowicz:
Odchodzenie od schematów „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 6 s. 7; MPP t. II s. 596; H. Michalski: Gdy
mijają czasy pionierów. Penitencjarne kluby dyskusyjne „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 10 s. 3, il.;
J. Nawój: Penitencjarne kluby dyskusyjne w historii polskiego więziennictwa (w:) W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa… 2008 s. 359-379
21
T. Kostewicz: Początek został zrobiony [I Ogólnopolski Górski Rajd Turystyczny Służby
Więziennej: fotoreportaż] „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 11 s. 5
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Także przez kilka lat byłem zatrudniony na częściowym etacie radcy
prawnego w Zarządzie Wojewódzkim Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Zielonej Górze.
Zaangażowanie w społeczną działalność w Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej, w Zrzeszeniu Prawników Polskich i w Polskim Związku Niewidomych.
Starałem się być w miarę możliwości czynny społecznie. W połowie lat
sześćdziesiątych wybrany zostałem na funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz pod koniec tych lat – na
sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich.
Znacznie później, po latach, bo jeszcze w marcu 1989 r. uczestniczyłem
w Krajowym Zjeździe PKPS. Próbowaliśmy licznych kontaktów z organizacjami społecznymi: ze Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym, ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Przypomina mi się przy okazji spotkanie
z nauczycielami: informuję zgromadzonych o zasadach wykonywania kary
pozbawienia wolności, tłumaczę dość zawiłe reguły kierowania skazanych do
określonych rygorów, wyjaśniam inne jeszcze w moim przekonaniu ważne
zagadnienia. Koniec spotkania, a w kuluarach starsza Pani pyta mnie…
- „Czy więźniowie to mogą czytać książki?”
I trzeba by wszystko zacząć od początku, skoro taka jest wiedza nawet
przedstawicieli pedagogicznego grona.
Razem z niewidomym kolegą Włodkiem Kopydłowskim dojeżdżaliśmy
pociągiem przez kilka lat do Bytomia Odrzańskiego, gdzie prowadziliśmy zajęcia
w Szkole Podstawowej dla Niewidomych, zlokalizowanej przy miejscowej
Spółdzielni Inwalidów.

Wśród niewidomych
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Byłem też kuszony, żeby nie powiedzieć „nękany”, propozycjami
przejścia do pracy w Wojsku Polskim. Odmowy kończyły się dwukrotnie skierowaniem na ćwiczenia w jednostkach wojskowych w Krośnie Odrzańskim, gdzie
proponowano mi stanowisko radcy prawnego, i w Mińsku Mazowieckim, gdzie
w tzw. koszarach Piłsudskiego, próbowano nas nauczać podstawowych zasad
pracy oficera na tyłach wroga w czasie wojennym. Przez pewien czas zobowiązano mnie nawet do przetrzymywania w domu przydzielonego mi munduru
polowego z wyposażeniem. Ale jakoś się udało.
Jeszcze tylko o sprawie, którą wspominam z pewnym niesmakiem. Także
w jednostkach penitencjarnych działały podstawowe organizacje partyjne. Co
kilka lat odbywały się w nich zebrania sprawozdawczo–wyborcze, w czasie
których m.in. wybierano delegatów na Konferencje Wojewódzkie. Do wyborów
tajnych, jako kandydatów na taką konferencję w Zielonej Górze zebranie zgłosiło
naczelnika Benedykta Chochóła i… moją skromną osobę. Przyzwoitość nakazywałaby, abym nie zgodził się kandydować i rywalizować z szefem. Ale…
sytuacja z więźniem R. Ś… No i wybrano mnie! Załoga miała raczej niezły ubaw.

Czasy bez telewizora
Pierwsza połowa lat sześćdziesiątych to były czasy prawie bez telewizora; nie odgrywał on w każdym razie funkcji absorbującej w takim stopniu jak
dziś. Wyjeżdżaliśmy na grzyby, na niedzielne wycieczki nad jeziora do Łagowa
i Sławy Śląskiej, do Karpacza, a czasem i na basen do Krzywańca.

Na pikniku w Krzywańcu
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A wyjazdy to były z atrakcjami… w samochodzie ciężarowym montowało się prowizorycznie siedzenia z desek przypominające ławki i… jazda.
W świetlicy w budynku administracji organizowaliśmy nieraz zabawy
przy orkiestrze „na żywo”. Pamiętam jedno swe niepowodzenie. W Bytomiu
Odrzańskim, gdzie uczyliśmy z Włodkiem niewidomych, funkcjonował zespół
artystyczny, odnoszący sukcesy w regionalnych imprezach. Zaprosiłem zespół, by
zagrał na naszej zabawie; wysłaliśmy po jego członków „samochód”. Zaczęła się
zabawa taneczna i naraz stop… na scenie niewidoma dziewczyna zaśpiewała:
„Przez ciebie sobie oczy wypłakałam…” Nagle wszyscy uświadomili sobie, iż
grają nam niewidomi, „kalecy” i jak tu się bawić. Tego nie przewidziałem. Po
prostu, przebywając z niewidomymi na co dzień nie spodziewałem się takiej
reakcji. Teraz niewidomi poczuli się nieswojo. Okazało się raz jeszcze, iż dobrymi
chęciami …

Współpracownicy, przyjaciele z tamtych lat
Zielonogórskie wspomnienia trzeba by chyba już zamknąć. Były to czasy
mojej młodości, które dziś wspomina się z sentymentem. Lecz to nie tylko
sentyment – wyczuwałem w tamtych czasach autentyczną sympatię wzajemną
wśród współpracowników. Do dziś wracając pamięcią myślę o Przyjaciołach:
o Janie Kowalskim – kierowniku, Marianie Krześniaku – zastępcy kierownika,
o Marianie Kwietniu, Józefie Szymczaku, Januszu Szablińskim – pracownikach
działu rozmieszczenia i zatrudnienia, o Januszu Glińskim, Mieczysławie Pawlaku
i Janie Grodzkim – kierownikach działu ochrony, o Edwardzie Hebiszu i Walentynie Bardzik w dziale finansowym, o Kazimierzu Lachowskim (kierowniku
działu), Marii Mirkiewicz - w kadrach, o Edwardzie Polachowskim – zastępcy
kierownika działu gospodarczego i pracownikach tego działu – Mieczysławie
Korzeniowskim i Bolesławie Staroście, o behapowcu Alfredzie Lorencu,
o pracownicach sekretariatu – Kazimierze Wiatrakowej i Halinie Gierlińskiej,
o oddziałowych: Eugeniuszu Dłuskim, Tadeuszu Hadzickim, Kazimierzu
Lubińskim, Franciszku Płócienniczaku, o kierowcach: Alojzym Brzozie, Leonie
Kriegierze, Tadeuszu Mińskim oraz Tadeuszu Skrzyniarzu - wożącym szefów
służbową warszawą.

52

W pierwszym szeregu od lewej: z-ca naczelnika Czesław Matwiejczuk, trzeci
– naczelnik Bolesław Miszta; pierwszy od prawej kierownik ochrony Jan Grodzki,
trzeci – sędzia penitencjarny Feliks Grabowski

Wspomniałem już o szefach; wiele godzin przepracowaliśmy razem
i przegadaliśmy z Czesławem Matwiejczukiem – zastępcą naczelnika. Wcześniej
wspomniałem już także o: Aleksandrze Krawczyku – kierowniku działu finansowego (później stanowisko to objęła Aleksandra Stefaniakowa) i Michale
Kulczyckim – kierowniku działu gospodarczego (później stanowisko to objął
Franciszek Markowicz). I oczywiście dowódcy zmian: Marian Klusek, Józef
Marszałek i Józef Wasilewski. Wspomnę także o służbie zdrowia: o doktorze
Józefie Wyrwiczu – więziennym lekarzu wojewódzkim, pielęgniarce – Mieczysławie Szablińskiej, o „budowlańcach”: Józefie Kosmanie i Józefie Łozinskim.
Nie mogę się oprzeć pragnieniu przypomnienia sobie nazwisk naczelników
podległych nam aresztów i zakładów karnych: AŚ Lubsko – Józef Kołacki
(później – Edward Paech), AŚ Międzyrzecz (później OPW Gorzów) – Wiktor
Kromuszczyński i Edward Paech, OPW Głogów – Zdzisław Sauter, AŚ Nowa Sól
– Jan Przewoźny, później Jan Palka, OPW Słońsk – Tadeusz Demski,
PPW Zielona Góra - Eugeniusz Maksymowicz, ZK Krzywaniec - Mieczysław
Święszek, później – Bohdan Żołędowski.
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Od lewej w pierwszym rzędzie: Marian Krześniak – kierownik działu
ewidencji, Witold Piątak – inspektor działu gospodarczego, Józef Łoziński – inżynier
inwestycji

Sędziowie i sądy

Od lewej: sędziowie penitencjarni Władysław Bulczyński i Czesław Jurjewicz;
w środku zastępca naczelnika Józef Kosmala
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Wspomnienia obejmują także współpracę z sądami, a ściślej mówiąc
z sędziami, zwłaszcza penitencjarnymi: z Czesławem Jurjewiczem, który później,
po wielu latach został naczelnikiem Aresztu w Zielonej Górze, i zastępcą
dyrektora OZZK w Poznaniu, z Władysławem Bulczyńskim, Henrykiem
Kurzawińskim i Marianem Borowiczem.
W tamtych latach interesowało mnie głównie sprawowanie przez sędziów
nadzoru penitencjarnego – spływały do nas protokoły i zalecenia pokontrolne.
Problematyka warunkowego zwolnienia była jeszcze wtedy poza sferą moich
bliższych zainteresowań. Choć przyznam, iż w 1961 r. pierwszy kontakt z sędzią
Feliksem Grabowskim był dla mnie prawie szokujący. Na moje pytanie, dlaczego
warunkowo zwolniona została kobieta, która przywłaszczyła sobie mienie państwowe, a odmówiono warunkowego zwolnienia kobiecie, która ukradła osobie
prywatnej przedmiot znacznie niższej wartości, otrzymałem odpowiedź:
- „A gdyby tak Panu ukradła?”
Na co dzień bardziej istotne było jednak dla administracji więziennej
bieżące współdziałanie z sądami orzekającymi w zakresie przyjmowania i zwalniania tymczasowo aresztowanych, wydawania ich na rozprawy, zezwoleń na
widzenia itp. Sprawy te pracownicy działów ewidencji próbowali omawiać
z sekretariatami sądów na bieżąco; kierownictwa aresztów i zakładów często nie
doceniały wystarczająco współdziałania na tym szczeblu. Po pewnym czasie
prawda ta jednak do nas dotarła i organizowaliśmy nie tylko spotkania
naczelników i sędziów penitencjarnych oraz przewodniczących wydziałów
karnych w naszym województwie, lecz także kierowników działów ewidencji
i sekretariatów wydziałów karnych. Spotkania te znaczyły wiele dla przyszłej
współpracy.22
No i ludzie wzajemnie się poznawali. A jeśli takie dwudniowe spotkanie
z sędziami odbywało się w hoteliku przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu, była
też okazja do wielu rozmów kuluarowych (sędziowie stwierdzali wręcz bez
ogródek, iż w miejscach swego zamieszkania nie mają prawie okazji do swobodnego spędzenia wieczoru w towarzystwie przyjaciół i znajomych).

Żegnaj Zielona Góro
Jesienią 1969 roku byłem słuchaczem kursu rezerwy kadry kierowniczej
w Popowie nad Bugiem. Po ciężkich dniach realizacji ustawy o amnestii
(z 22 lipca 1969 roku) uczestnictwo w kursie stanowiło doskonałą okazję do

22
Zob. mój artykuł: O współpracę na co dzień „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1966
nr 12; MPP t. II s. 20
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relaksu. Mieszkałem w pokoju m.in. z Edkiem Gołąbem, kierownikiem działu
penitencjarnego Ośrodka Pracy Więźniów w Słońsku. Na wykłady przychodziliśmy ze szklankami pachnącej kawy, sparzonej w pokoju mieszkalnym, znajdującym się piętro niżej. Po wykładach wypady na grzyby. Zajęcia stwarzały
okazję do profesjonalnych dyskusji, wyrażania wątpliwości, zadawania pytań
i dzielenia się doświadczeniami. Po mocnej kawie nie byłem słuchaczem biernym.
W grudniu tego roku polecono mi zameldować się u szefa więziennictwa, generała
Stanisława Filipiaka.23
- „Proponujemy Wam Towarzyszu pracę w Warszawie. Co Wy na to?”
- „Ja się w Zielonej Górze nie urodziłem.”
- „My to doskonale wiemy, to też sprawdziliśmy.”
Zaproponowano mnie, Ślązakowi, stanowiska zastępcy naczelnika
Wydziału Penitencjarnego lub Organizacyjno-Prawnego i dano kilka dni na
odpowiedź. Zanim wyszedłem z gabinetu szefa, zjawił się kierowca, który zawiózł
mnie na ulicę Rakowiecką i przedstawił dwupokojowe, ciepłe, słoneczne
24
mieszkanie.
A oto jeszcze - Areszt w Zielonej Górze, z którym związany byłem
przez 10 lat; obiekt już w odnowionej szacie.

23
Stanisław Filipiak (1924-2008) – generał brygady MO, wiceminister MSW (od
29.01.1965 r. do 30.06.1966 r.)
24
Odchodząc z Zielonej Góry otrzymałem podziękowania Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej i Zrzeszenia Prawników Polskich, wiozłem też z sobą do Warszawy: zaświadczenia
o nauczaniu niewidomych oraz o zdaniu egzaminu radcowskiego.
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II. W WARSZAWIE
Naczelnikowanie
W pierwszym dniu roboczym stycznia 1970 roku znów byłem w gabinecie dyrektora S. Filipiaka, który zakomunikował mi, iż choć nieco wbrew mojej
woli, zostanę mianowany zastępcą naczelnika Wydziału Penitencjarnego, a nie
Organizacyjno-Prawnego. Jednocześnie powierza mi się pełnienie obowiązków
naczelnika tego Wydziału. Stanowisko to było od dłuższego już czasu, po śmierci
Józefa Borowca, znanego w całej Polsce sędziego penitencjarnego, wolne. Nieco
trwały formalności związane z uzyskaniem zgody władz na zamieszkanie
w Warszawie (n.b. wydano je 13. w piątek). W lutym już jednak wraz z żoną
i synem mieszkałem w Stolicy.
W Wydziale przyjęto mnie z pewną rezerwą. Byłem młodszy od
pozostałych pracowników, byłem z zewnątrz – choć znaliśmy się od dłuższego już
czasu nie tylko z widzenia. W czasie 10. lat pracy w tzw. terenie byłem przez
niektórych z nich kontrolowany. Lecz z przyjemnością wspominam pierwsze dni
współpracy zwłaszcza z Heńkiem Bykowskim, Januszem Górskim, Danką
Świdziniewską-Kopczyńską. Z dystansem traktowali mnie m.in. Tymoteusz
Maćkowiak, Daniel Kuczyński i Wojtek Matliński. Robocze, beznamiętne były
nasze kontakty z Andrzejem Baziakiem i Stanisławem Rogalskim. Przez okres,
w którym Wydział pozostawał bez naczelnika, wszyscy w Wydziale czuli się
słusznie kompetentni w zakresie przydzielonych im obowiązków. Samodzielność
pracowników wyrażała się m.in. w tym, że nie docierała do mnie przez pierwsze
dni korespondencja przychodząca do Wydziału. Sekretarka, Daniela Nakonieczna
wydawała korespondencję pracownikom zgodnie z zakresem ich czynności… bez
mojej dekretacji. Stan taki trwał już od dłuższego czasu i mógł być pod
nieobecność naczelnika wytłumaczony o tyle, że poszczególni pracownicy nie
mieli przydzielonych odpowiednich merytorycznych odcinków pracy, a „odpowiadali” za pracę wyznaczonych im jednostek niższego szczebla (Centralnych
Więzień); jedynie T. Maćkowiak i S. Rogalski związani byli z funkcjonowaniem
szkolnictwa w zakładach karnych. Reakcja na zmianę takiej praktyki i odmienne
sprecyzowanie obowiązków (problematyka np. recydywy, młodocianych itp.)
przyjęta została „ze zrozumieniem”, aczkolwiek padały wprost pytania:
- „Czyżby Pan nam nie ufał?”25

25
Zob. moja nominacja, pierwszy wywiad i artykuły: Nominacja „Gazeta Penitencjarna”
1971 nr 117 s. I; MPP t. II s. 37; Wiele zależy od nas (rozm. Tadeusz Kostewicz) „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 117 s. I-II; MPP t. II s. 38; Więcej konsekwencji. Jak doskonalić system i praktykę?
„Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 132 s. I-II; MPP t. II s. 48; Dla wspólnego dobra „Gazeta
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Kiedy obejmowałem stanowisko naczelnika Wydziału Penitencjarnego miałem
33 lata, potem przybywało gwiazdek i… lat życia.

W kilka dni po rozpoczęciu urzędowania zjawił się u mnie w gabinecie
pierwszy interesant.
- „Dzień dobry!”
Przysunął krzesło bliżej do mego biurka.
- „Poznaje mnie Pan? Siedziałem do niedawna u Pana w Zielonej Górze.
Dowiedziałem się, że Pana tu przenieśli, a że jestem przejazdem w Warszawie,
myślę, wstąpię.”
Czekam, jaką rzeczywiście sprawę ma mój interesant. Wymieniliśmy
parę zdań i:
- „No to do widzenia Panu.”

Penitencjarna” 1971 nr136 s. III, t. II s. 57; W interesie społeczeństwa „Gazeta Penitencjarna” 1972
nr 145 s. I-II; MPP t. II s. 66
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Wyszedł. Za chwilę wraca zdenerwowany, podchodzi szybkim krokiem
do biurka i… zabiera popielniczkę.
- „Przepraszam. Paliłem papierosa? Dobre wychowanie nakazuje
wyczyścić popielniczkę. Jeszcze raz przepraszam.”
I poszedł. A więc jednak można się doczekać widocznych efektów
resocjalizacji…
Zróżnicowane przyjęcie przez pracowników Wydziału to jednak tylko
„przysłowiowe koty za płoty”, tym więcej, że generał S. Filipiak, sprowadzał do
pracy w Centrali kolejnych praktyków. W ciągu – jak mi się teraz wydaje – kilku,
kilkunastu miesięcy znaleźli się w Warszawie m.in.: Mieczysław Piotrak z Potulic
– naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia, Henryk Skolik z Goleniowa – naczelnik
Wydziału Ochrony i Dowodzenia, Marek Najder z Łodzi – zastępca naczelnika
Wydziału Ewidencji i Rozmieszczenia. Moimi zastępcami zostali Bazyli
Pawlaczyk, przeniesiony z Poznania oraz Stanisław Wrona z Nysy. Z biegiem
miesięcy pojawili się w Wydziale Penitencjarnym Józef Hajnrych – inżynier,
dyrektor szkoły w Czarnem oraz pedagodzy Mikołaj Olichwier z Gdańska
i Ryszard Musidłowski z Grudziądza, psycholodzy: Tadeusz Kolarczyk z Raciborza i Maria Gordon z Elbląga.
Moje przeniesienie z Zielonej Góry do Warszawy zbiegło się z datą
wejścia w życie pierwszego w Polsce kodeksu karnego wykonawczego. Pojawiało się wiele nowych problemów, toczyły się liczne dyskusje związane z interpretacją nowych przepisów. Niektóre wątpliwości, dotyczące m.in. pojęcia
skazanego młodocianego i związanych z tym progów czasowych do warunkowego zwolnienia, musiał rozstrzygać nawet Sąd Najwyższy. W Centralnym
Zarządzie działała Centralna Komisja Penitencjarna, udzielająca odpowiedzi na
pytania przesyłane przez zakłady karne i areszty śledcze. Wydano broszurę
stanowiącą swoisty komentarz do regulaminów wykonywania kary pozbawienia
wolności i tymczasowego aresztowania. Sprawa była o tyle istotna, że oddzielne
odczytywanie kodeksu i regulaminów było praktycznie niemożliwe. Regulaminy
były bowiem tylko uszczegółowieniem tekstu kodeksowych regulacji.

Szefowie – po raz pierwszy
Atmosfera pracy w Centralnym Zarządzie zmieniała się stosownie do
zmiany jego szefów oraz do sytuacji politycznej w Kraju. Moje przyjście do
Centrali było chyba dla wielu zaskoczeniem, byłem bowiem pierwszym
z tzw. terenu naczelnikiem wydziału. Poza generałem Stanisławem Filipiakiem,
przyjął mnie także przychylnie zastępca dyrektora – Stanisław Jabłonowski. Drugi
z zastępców, w przeszłości także naczelnik Wydziału Penitencjarnego, Jan
Pietruszka przywitał mnie słowami:
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- „Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię.”
Stosunek generała do mnie nie uległ zmianie do końca jego dyrektorowania. Dyrektor S. Jabłonowski, z biegiem lat, a zwłaszcza po powrocie do
centrali na stanowisko dyrektora generalnego, traktował mnie z narastającą
rezerwą. Dało się to odczuć zwłaszcza, kiedy w 1982 roku zostałem wybrany na
funkcję I sekretarza POP – poprzednich sekretarzy, bardziej widocznie pokornych
– wręcz hołubił. Wynikało to być może z jego stanu zdrowia (kamienie
żółciowe?), lecz przede wszystkim chyba w niespokojnych politycznie czasach,
bał się, iż wyjdzie na jaw fakt, iż jego bliski krewny mieszka za żelazną kurtyną
w Anglii. Bo przecież ja sam byłem niepewny politycznie – ustalono w archiwach, choć nie było to żadną tajemnicą, iż mój ojciec, Ślązak, był pod koniec
II wojny światowej wcielony do Wehrmachtu.
S. Filipiak, mimo swej „bezpieczniackiej” przeszłości, chciał uczyć się
więziennictwa, systematycznie organizował merytoryczne posiedzenia kierownictwa, z udziałem naczelników wydziałów; konsultował wiele decyzji, potrafił
w wyniku konsultacji zmienić swoje zdanie. Liczono się z nim w kierownictwie
resortu, potrafił wprowadzać na posiedzenia tego kierownictwa penitencjarne
tematy, zapewniać udział w tych posiedzeniach penitencjarnych fachowców.
Przekonywał kolejnych ministrów, iż powinni Centralnemu Zarządowi Więziennictwa pozostawiać znaczną swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji.
- „Żaden minister sprawiedliwości nie zrobił jeszcze kariery na więziennictwie. W razie wpadki odpowiedzialność powinien ponosić tylko szef więziennictwa.”
Jednak i gen. S. Filipiak pozostawał bezradny wobec decyzji podejmowanych w Komitecie Centralnym PZPR. Pamiętam jego wzburzenie po powrocie
z KC, kiedy wymuszono na nim likwidację Technikum Samochodowego w Zakładzie Karnym dla młodocianych w Szczypiornie.
- „Kiedy do szkół średnich nie mogą dostawać się dzieci robotników, nie
można ułatwiać kształcenia średniego więźniom.”
Obwiniano go później przez wiele lat za tę decyzję. Odszedł ze Służby
w wyniku postawienia mu zarzutów związanych z sytuacją w rodzinie.
Po odejściu gen. Stanisława Filipiaka nastał nam gen. Antoni Frydel,
uprzednio komendant Stołecznej Milicji.26 Swoje urzędowanie rozpoczął od
powołania na utworzone przez siebie stanowiska asystentów: Romana Kląskałę
i Włodzimierza Pliszkiewicza. Oni pośredniczyli we wszystkim. Kontakty

26
Antoni Frydel (1926-2004) - generał brygady Milicji Obywatelskiej, w latach 1969-1976
komendant Stołeczny MO
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z naczelnikami wydziałów, z kadrą, były A. Frydlowi zbędne. Praktycznie nie
odbierał od nas telefonów. Nie wiedzieliśmy, do czego zmierza; był nieobliczalny,
a my byliśmy mu niepotrzebni. Stagnacja w pracy Centrali. Zaczęliśmy w wydziałach wyszukiwać sobie zajęcia. W Wydziale Penitencjarnym próbowaliśmy
podejmować różnorodne badania, ściągaliśmy do Centrali akta osobowe
więźniów, dokonywaliśmy analiz itp.
Pewnego dnia, otrzymałem za pośrednictwem swego bezpośredniego
przełożonego, zastępcy dyrektora Juliusza Petrykowskiego, 27 polecenie wyjazdu
do Ośrodka Przystosowania Społecznego w Gostkowie koło Poddębicy w celu
przygotowania likwidacji tego ośrodka. W czasie bowiem niedawnego pobytu
A. Frydla w Sieradzu komendant wojewódzki Milicji poskarżył się na kłopoty
związane z funkcjonowaniem tego Ośrodka (ucieczki umieszczonych, dokonywane przez nich przestępstwa itp.). Pojechałem. Obiekt Ośrodka dopiero co
przygotowany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, utrzymującego
Ośrodek i zapewniającego pracę umieszczonym. Kilkudziesięcioosobowa kadra
funkcjonariuszy skazana na zwolnienie ze służby.
Rada w radę z załogą i dyrekcją Przedsiębiorstwa postanowiliśmy
zaproponować zmianę przeznaczenia obiektu na zakład karny typu otwartego dla
skazanych nieumyślnych. Propozycję zaakceptował w czasie mojej wizyty u niego
– I sekretarz KW PZPR w Sieradzu, konsultujący się w tej sprawie, w mojej
obecności, z komendantem wojewódzkim Milicji. Wracam w glorii: załoga
uratowana, obiekt znajdzie nadal swe penitencjarne przeznaczenie. Następnego
dnia dyrektor J. Petrykowski po przedstawieniu A. Frydlowi mojego „dorobku”,
nie chciał powtarzać obelg, jakie usłyszał od szefa pod moim adresem.
OPS w Gostkowie został zlikwidowany, załoga w większości zwolniona ze
służby, nieliczni tylko przeniesieni do innych zakładów lub aresztów.
Takie decyzje nie były odosobnione. Podobne okoliczności wiązały się
z wykonaniem decyzji A. Frydla w sprawie likwidacji Zakładu Karnego dla
młodocianych w Kamiennej Górze.
Ile decyzji było podejmowanych na trzeźwo? – tego nie wiem. Widzieliśmy, jak asystenci pomagają generałowi wysiąść z windy. Słyszeliśmy jak znikał
na kilka dni w naszych ośrodkach wczasowych (m.in. w Kulach). Kiedyś oczekiwaliśmy – naczelnicy wydziałów, na spotkanie z delegacją radziecką kilka godzin;
ja miałem przygotowane plansze, by objaśnić gościom naszą dość skomplikowaną
klasyfikację skazanych i zakładów karnych. Ledwo trafili w drzwi; nasz szef
27
Juliusz Petrykowski, sekretarz generalny Zrzeszenia Prawników Polskich, przed objęciem
stanowiska zastępcy dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, dyrektor Gabinetu Ministra
Sprawiedliwości
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i wiceminister spraw wewnętrznych ZSRR – obydwaj „na bani”. Próby prezentacji minister skomentował:
- „Tiurem u nas toże mnogo. Mienia oczeń interesujet Kraków, Gdańsk.”
I skończyło się.
Jeszcze jednego nie mogę A. Frydlowi zapomnieć. Zdarzyło się, że
skazany długoterminowy, korzystający z kilkudniowej przepustki, udzielonej
przez naczelnika Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, wracając do
Zakładu, popełnił samobójstwo (najprawdopodobniej) rzucając się pod nadjeżdżający pociąg na dworcu kolejowym w Częstochowie. Dowiedziawszy się o wypadku, dyrektor A. Frydel, nakazał natychmiast zdjąć ze stanowiska naczelnika
Zakładu. Otrzymawszy w godzinach popołudniowych stosowny telex zawiadamiający o decyzji dyrektora, naczelnik Zbigniew Winiarski zasłabł w swoim
biurze i zmarł. A był to naczelnik z prawdziwego zdarzenia, wcześniej dyrektor
szkoły w tym Zakładzie. A. Frydel, zdając sobie z pewnością sprawę, jak gros
funkcjonariuszy oceniało jego decyzję, zabronił kadrze Centralnego Zarządu
wziąć udziału w uroczystości pogrzebowej w Strzelcach. By mimo to być na
pogrzebie Zbyszka, wziąłem, motywowane innymi względami, kilka dni urlopu
wypoczynkowego. I włos mi z głowy nie spadł. Miałem trochę żalu do Stanisława
Wrony, wtedy zastępcy dyrektora, że nie potrafił przeciwstawić się szefowi
i pojechać na pogrzeb, mimo, że ze Zbyszkiem łączyły go głębsze jeszcze więzi
przyjaźni.

„Przyszła jednak kryska na Matyska”. Pijaństwo szefa było widoczne.
Sprawą zajęła się Egzekutywa POP w Centralnym Zarządzie. Po licznych rozmowach wymuszono na Komitecie Centralnym odwołanie A. Frydla ze stanowiska dyrektora generalnego. Zanim to się stało generał zdążył jednak rozpatrzyć
pozytywnie mój raport, w którym prosiłem o zgodę na rozpoczęcie przewodu
doktorskiego. Zgoda - tak. Rozmowa - nie.
Po odejściu A. Frydla, na stanowisko dyrektora generalnego mianowany
został płk. Stanisław Jabłonowski, który na czas rządów A. Frydla, przeniesiony
był na swoją prośbę, na stanowisko dyrektora bydgoskiego okręgu więziennictwa.
Przed Wydziałem stało kilka ważnych zadań do wykonania: próbować
zaradzić zbiorowym samoagresjom skazanych zwłaszcza w zakładach dla
młodocianych, zająć się problematyką podkultury więziennej, no i wdrożeniem
przepisów o wykonywaniu umieszczenia w ośrodkach przystosowania społecznego.
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Samoagresja
Jednym z pierwszych problemów, z jakimi przyszło nam już w 1970 r.
zmagać się w Wydziale, była bardzo duża liczba samouszkodzeń dokonywanych
zwłaszcza w zakładach dla młodocianych. Były takie okresy, że np. w Zakładzie
Karnym w Iławie, lecz także w innych zakładach dla młodocianych, notowano
codziennie kilka, kilkanaście, a nawet więcej samouszkodzeń (pocięcia rąk,
połyków, wbitek w oko itp.).
Analizowaliśmy sytuację tam w Iławie, w Wydziale i w czasie niektórych
konferencji z udziałem przedstawicieli nauki. Pamiętam konferencję w Wiśle
zorganizowaną przez Uniwersytet Śląski. Krytykowano nas, upatrując przyczynę
samoagresji w złym traktowaniu przez funkcjonariuszy. Nie podobało się moje
stanowisko, kiedy motywów samoagresji poszukiwałem w podkulturze więziennej
i w zbytnim nagłaśnianiu zjawiska. Z naszych analiz wynikało, iż przeważająca
liczba aktów samoagresji ma na celu wymuszanie określonych zachowań administracji więziennej i nosi charakter swoistego szantażu.
Centralny Zarząd otrzymywał z jednostek podległych codzienne meldunki o wypadkach nadzwyczajnych; zaliczano do nich także każdy przypadek
samoagresji. Wychowawcy mieli obowiązek ustalania zarówno okoliczności
aktów autoagresji, jak też ich przyczyn na gorąco(!) – niejednokrotnie pytając
o to skazanego. Świadomość tego zainteresowania posiadali – co oczywiste – sami
skazani, odpowiednio to wykorzystując. Te meldunki codzienne zapragnął wykorzystać też odpowiednio dyrektor, gen. S. Filipiak w trakcie składania, codziennie,
stosownych raportów o stanie bezpieczeństwa Państwa w Komitecie Centralnym
PZPR m.in. przez Milicję, Straż Pożarną i więziennictwo. Milicja meldowała
o rozbojach itp., Straż Pożarna o pożarach, a my głównie o ucieczkach i aktach
samoagresji. Trwało to jednak niedługo. Okazało się bowiem, że o Milicji mówiono na spotkaniach z uznaniem – jaką to trudną mają służbę, o więziennictwie - jak
to jest, że nie mogą sobie poradzić ze skazanymi.
To przeważyło szalę. Zrezygnowaliśmy z codziennych meldunków.
Samoagresję odnotowywano w sprawozdaniach okresowych; w dłuższym czasie
można też było rzetelniej ustalać rzeczywiste przyczyny zachowań samoagresywnych skazanych.
Nie oznaczało to wcale zmniejszenia zainteresowania skazanymi dokonującymi samoagresji, lecz pozwoliło na spokojne działania administracji
zakładów karnych. Trzeba tu zresztą dodać, że wcale niemało samoagresji,
zwłaszcza w postaci głodówek, było udziałem osób tymczasowo aresztowanych,
demonstrujących w ten sposób przeciwko zatrzymaniu i osadzeniu w areszcie.
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Nie sprzyjało zapobieganiu samoagresji okazywanie zbytniego zainteresowania poszczególnym aktom samouszkodzeń, nerwowość w działaniu,
zwłaszcza, jeśli wiedzieli o tym dokonujący samoagresji. Więźniowie np. wiedzieli o tych szybko sporządzanych i wysyłanych meldunkach do Centrali.
Niejedno zachowanie skazanego lub tymczasowo aresztowanego miało
na celu wymuszenie określonych zachowań administracji więziennej lub
wywołanie odpowiedniego postanowienia sądu. Drastycznym wręcz tego
przykładem było dokonanie w Zakładzie Karnym w Czarnem tzw. wbitek w oko
cienkich rurek z metalu niereagującego na magnes, przez kilkudziesięciu
recydywistów. Ciało niemagnetyczne trudniej wtedy z oka usunąć. Jak się
zaczęło? Wbitki dokonał jeden z recydywistów, i w celu dokonania zabiegu
usunięcia wbitki uzyskał przerwę w karze. Przerw w karze udzielił kilku
następnym więźniom sąd penitencjarny z tej samej przyczyny. A ponieważ
zdaniem więźniów na przerwie w karze można było przeczekać do spodziewanej
amnestii – poszła lawina wbitek; dwie setki kolejnych, których już zwolnić na
przerwę w karze nie wypadało. A przecież trzeba ich leczyć, próbować ciało obce
z oczu wyjmować. Podjęto się tego w warunkach więziennych, tworząc oddział
okulistyczny w Szpitalu Zakładu Karnego w Czarnem. Przerw w karze już nie
udzielano dokonującym samouszkodzeń w tym Zakładzie. Niestety niejeden
z nich poniósł szwank na zdrowiu, kilku straciło wzrok. 28
W postępowaniu z więźniami ważne jest przewidywanie ich zamiarów
i konsekwencja w postępowaniu. Nie pamiętam już autora powiedzenia, iż
więźniowie na swoje przemyślenia mają całą dobę, administracja więzienna zaś
nie powinna ograniczać swojego myślenia do godzin pracy.
W Wydziale Penitencjarnym problem samoagresji skazanych, wiązaliśmy często z negatywnymi zjawiskami podkultury więziennej. Byliśmy
przekonani, iż zło bierze się głównie z odrębnego umieszczania w celach
mieszkalnych, skazanych grypsujących i niegrypsujących, i z sankcjonowania
tego podziału. Niewiele pomagało osadzanie w celach dla młodocianych
pojedynczych dorosłych, wyznaczanych na funkcje starszych cel. Byli oni
bowiem szybko dominowani przez młodocianych i zastraszani.

28
Za tym kryje się człowiek [Masowe samoagresje, polegające głównie na wbijaniu w gałki
oczne miedzianych drucików, dokonane w Zakładzie Karnym dla recydywistów w Czarnem
- 253 skazanych dokonało tzw. wbitek w oko, niekiedy po kilka razy; skutki zdrowotne, kalectwa,
motywy; chęć uzyskania przerwy w karze – pierwszej grupie skazanych takich przerw udzielono;
oprac. J. Piątkowska.] „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 23 s. 4-5, 14, il.; nr 24 s. 4-5, 14, il.;
R. Chełmiński: Cena zdrowia i wolności [tzw. wbitki w oko - dokonane po udzieleniu z tego powodu
kilku skazanym przerw w karze] „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 19 s. 6-7
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Poszukiwaliśmy rozwiązań łagodzących konflikty. Zalecaliśmy pozorny
brak zainteresowania problemem, wskazywaliśmy na potrzebę sprawiedliwego
traktowania skazanych niezależnie od miejsca zajmowanego w podkulturze
więziennej. A miały miejsce nawet wypadki negatywnego opiniowania i odmawiania przez sąd penitencjarny warunkowego zwolnienia skazanego tylko dlatego,
że skazany deklarował przynależność do grypsery. We współdziałaniu z Zakładami Karnymi w Nysie i Nr 1 w Strzelcach Opolskich zaproponowaliśmy i próbowaliśmy praktyki umieszczania w celach wspólnie młodocianych i dorosłych
odbywających karę po raz pierwszy. Mieliśmy wprost duszę na ramieniu, gdyż
praktyka taka pozostawała w sprzeczności z postanowieniami regulaminu
więziennego, a nawet kodeksu karnego wykonawczego.
I zgłosiła się do mnie w Wydziale matka młodocianego, którego osadziliśmy z dorosłymi w Strzelcach Opolskich. Lecz zamiast spodziewanej skargi…
przyniosła kwiaty.
- „Mój syn nareszcie zaczyna żyć normalnie. Zamiast wspólnie z kolesiami w Nysie wymyślać nowe hece, wsłuchuje się w problemy dorosłych, którzy
przeżywają, choć na odległość, chorobę dziecka, martwią się wraz z rodziną
brakiem opału na zimę.”
Z biegiem lat praktyka taka się rozszerzała i po latach znalazła zalegalizowanie w kodeksie karnym wykonawczym.

Podkultura więzienna
Zabraliśmy się do pogłębionych badań podkultury więziennej. Znaczącą
rolę odegrali tu psycholodzy: dr Janusz Górski z naszego Wydziału, Kazimierz
Braun z Zakładu w Tarnowie i Maria Gordon z Elbląga. J. Górski zajął się
teoretycznym opracowaniem zjawiska. K. Braun ujawnił i podsumował swoje
wieloletnie badanie problemu wśród skazanych bezpośrednio w ich środowisku;
zgromadził bardzo obszerny materiał faktograficzny. M. Gordon zaprezentowała
wyniki swych obserwacji wśród skazanych z odchyleniami od normy psychicznej.
Efektem tej zbiorowej pracy była konferencja naukowa zorganizowana przez nas,
a w jej wyniku wydanie broszury pt. „Negatywne przejawy…”, poszukiwanej
nawet po latach.29

29
Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania.
Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych w Ośrodku
Doskonalenia Kadr w Popowie koło Warszawy, w dniach 16-17 grudnia 1974 r.- Warszawa: Wydaw.
Centralnego Zarządu Służby Więziennej, 1975. Zob. też: J. Korecki, J. Górski, S. Wrona; MPP t. II
s. 168 oraz Sympozjum, spotkanie praktyki z nauką „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 1 s. 1-2; MPP t. II
s. 159
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Prezydium Konferencji: wiceminister Tadeusz Skóra,
gen. Stanisław Filipiak i Józef Korecki

Problemem budzącym przez wiele kolejnych lat liczne kontrowersje było
uzyskanie konsensusu w sprawie rozmieszczania w celach mieszkalnych skazanych z różnych grup nieformalnych – zwłaszcza przeciwstawnych gitów i frajerów. Różne były poglądy w tej sprawie. Np. naczelnik Zakładu Karnego
w Sztumie, Kazimierz Ćwirko wyznawał zasadę, iż w sytuacjach nadzwyczajnych
w każdym bądź razie można liczyć na gitowców. W Iławie wyznaczono odrębne
cele dla jednych i drugich.
Powoli jednak kształtowało się przekonanie, iż w tej samej celi powinno
osadzać się skazanych uczniów, skazanych zatrudnionych w tych samych grupach
roboczych itp., niezależnie od deklaracji słownych skazanych o przynależności do
tej czy innej podkulturowej orientacji. Przekonywaliśmy przez wiele lat, iż
w ogóle nie należy pytać wprost, ani też domagać się wyraźnej deklaracji w tej
sprawie. Według uczynków, a nie według słów należy oceniać człowieka.
Zbulwersował nas mocno przykład, kiedy sąd penitencjarny w Łodzi, konkretny
sędzia rozpatrujący wniosek o warunkowe zwolnienie, zapytał skazanego, czy
nadal należy do grupy gitowców, a uzyskawszy słowne potwierdzenie, nie
wchodząc w bliższe szczegóły, podarł przygotowane już postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego. Zdarzały się sytuacje podobne
nie raz jeden w sądach penitencjarnych, choć nie miały tak spektakularnego

66

przebiegu. Podkultura „więzienna” to negatywne zjawisko nie tylko w więzieniach; problem dotyczył w równym co najmniej stopniu także zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich. Dyskutowaliśmy o tym m.in. w czasie
spotkań z profesorami Stanisławem Jedlewskim i Czesławem Czapówem oraz
przedstawicielami Departamentu Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
A oto jeszcze kilka zdjęć z konferencji: „Negatywne przejawy podkultury
więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania”.

Zastępca Dyrektora Henryk Kita, Dyrektor CZZK gen. Stanisław Filipiak,
naczelnik Wydziału Penitencjarnego Józef Korecki

Przy tablicy psycholog Maria Przypkowska; za stołem: wiceminister Tadeusz Skóra,
Dyrektor Departamentu Stanisław Pawela, gen. Stanisław Filipiak, Józef Korecki
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Prof. Jerzy Śliwowski, Prof. Stanisław Ziembiński, na II planie od lewej
redaktor Tadeusz Kostewicz i sędzia Kazimierz Strzępek

Od lewej: zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Stanisław Bugalski,
inspektor Wydziału Penitencjarnego Henryk Bykowski, [?], kierownik działu
penitencjarnego OZZK w Katowicach Mieczysław Zmysłowski,
dyrektor OZZK w Poznaniu Henryk Radkowiak
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Ośrodki przystosowania społecznego
Najistotniejszym dla więziennictwa problemem na początku lat siedemdziesiątych było jednak wdrożenie całkowicie nowej, wprowadzanej prawie
eksperymentalnie, instytucji ośrodków przystosowania społecznego. Wiązało się
to z poważnymi problemami natury logistycznej i prawnej – poszukiwanie
obiektów, wyodrębnianie kadry odmiennie mundurowanej, organizacja przemieszczeń skazanych z zakładów karnych do ośrodków, poszukiwanie możliwości
zatrudniania umieszczonych, organizacja opieki zdrowotnej, itp., itd. Pilne było
dopracowywanie wielu rozwiązań odnoszących się do statusu prawnego umieszczonych – prawa quasi pracownicze, emerytalne, wyborcze, zasady opuszczania
ośrodka, możliwości dyscyplinowania nadużywających alkoholu, kontakty
z rodzinami itp., itd. Niezbędne było bieżące współdziałanie więziennictwa
z sądowym nadzorem penitencjarnym. Konieczne było…
Koordynację zadań i przedsięwzięć związanych z organizacją ośrodków
przystosowania społecznego przypisano Wydziałowi Penitencjarnemu, którym
kierowałem. W Wydziale odpowiedni zakres obowiązków przydzieliłem początkowo Danielowi Kuczyńskiemu, a wnet potem Andrzejowi Baziakowi. Daniel,
zamiast poszukiwać możliwości i proponować stosowne rozwiązania wykonawcze, ograniczał się do stawiania pytań i mnożenia wątpliwości. Dociekliwość
w poznawaniu nowej problematyki i precyzowanie sposobu rozwiązywania
mnożących się wręcz z dnia na dzień problemów przez Andrzeja Baziaka
zasługiwała natomiast na uznanie; zyskał później miano „ojca ops-ów”, choć
przekonawszy się o niemożliwości zrealizowania zaszczytnych celów tych ośrodków, dążył do ich zniesienia. Fakt faktem, był taki czas, kiedy tylko on znał całą
problematykę ośrodków, z jego opinią liczyli się także sędziowie.
Regulacje odnoszące się do – jak to nazywano wzniośle – środka postpenalnego stosowanego wobec recydywistów, zwłaszcza wielokrotnie odbywających karę pozbawienia wolności, zawarte w kodeksach karnym i wykonawczym,
wydawały się logiczne. Przed ośrodkami stawiano trzy cele: dodatkowe oddziaływanie resocjalizacyjne w warunkach ograniczenia wolności, wypróbowanie
stopnia przystosowania społecznego do zgodnego z porządkiem prawnym życia
w społeczeństwie w drodze stopniowego zwiększania uprawnień skazanych oraz
ochronę społeczeństwa przed dalszym naruszaniem prawa przez osoby umieszczone w ośrodku.30

30

Zob. art. 95 § 1 k.k.w. z 1969 r.
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Narada w sprawie OPS: Dyrektor CZZK Stanisław Jabłonowski,
Naczelnik Wydziału Penitencjarnego Józef Korecki, Naczelnik Wydziału
w Ministerstwie Sprawiedliwości Kazimierz Strzępek, inspektor Wydziału
Penitencjarnego Andrzej Baziak

Drogi prowadzące recydywistów do ośrodków przystosowania społecznego wyznaczane były trojako. O umieszczeniu w ops mógł postanowić w wyroku
sąd orzekający, skazując wielokrotnego recydywistę na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Pod koniec odbywania tej kary sąd penitencjarny mógł zamienić
orzeczenie o umieszczeniu w ops na nadzór ochronny, jeśli pozytywna była ocena
prognozy społecznej funkcjonowania skazanego po zwolnieniu z zakładu karnego.
Gdy brak było takiej oceny, skazanego przenoszono bezpośrednio po odbyciu
kary do ops; zadanie to miała wykonywać Służba Więzienna.
O umieszczeniu w ops mógł postanowić także sąd penitencjarny pod
koniec odbywania kary pozbawienia wolności, wobec recydywisty, któremu
w wyroku orzeczono wcześniej nadzór ochronny, jeśli stwierdził niekorzystną
prognozę społeczną skazanego.
Droga trzecia odnosiła się do recydywistów, wobec których wykonywany, po odbyciu kary, nadzór ochronny sąd penitencjarny zamieniał na
umieszczenie w ops; podstawę takiej zamiany stanowiło stwierdzenie niewykonywania przez skazanego obowiązków nałożonych na niego na czas nadzoru.
O zamianie wykonywanego już nadzoru ochronnego sąd penitencjarny postanawiał nierzadko zaocznie, kiedy skazany np. unikał kontaktu z kuratorem
sądowym; często zresztą nie było znane miejsce przebywania nadzorowanego.
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Do ośrodków przystosowania społecznego mieli więc trafiać recydywiści, u których stwierdzano niekorzystne rokowanie w społecznej readaptacji
Wszyscy ci recydywiści z określonym bagażem życiowych, kryminalnych i więziennych doświadczeń, i aktualnie negatywną prognozą, mieli być
osadzani w ośrodkach o charakterze praktycznie otwartym. Umieszczeni szybko
nazwali te ośrodki „chałupkami”.
Miałem okazję osobiście, także w gronie innych współpracowników,
wysłuchać ministra sprawiedliwości prof. Stanisława Walczaka, głównego autora
koncepcji i ustawowych rozwiązań, odnoszących się do ops. Idea była wręcz
porywająca. Trzeba stworzyć recydywistom określone warunki ich społecznej
readaptacji, także przez nadzór nad ich zachowaniem, zwłaszcza w pierwszych
dwóch latach pobytu – po dwóch latach mogło nastąpić zwolnienie skazanego
z ośrodka. W ops umieszczeni otrzymywali zakwaterowanie i w części odpłatne
wyżywienie. Mieli być zatrudnieni poza terenem ośrodka; oni sami, jak też ich
rodziny, mieli mieć prawo do świadczeń z tytułu zatrudnienia, w tym także do
świadczeń emerytalnych i rentowych.
Pierwszy ośrodek przystosowania społecznego został zorganizowany
w Biedkowie, w obiekcie będącym własnością pobliskiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Rolniczego. I zaczęły się problemy. Pytaliśmy początkowo o wiele
spraw samego ministra:
- „Co robić, jeśli umieszczony po powrocie z pracy kategorycznie żąda,
by zezwolić mu na wyjście poza ośrodek?”
Minister:
- „Uprzedzić o konsekwencjach i wypuścić. Umieszczony nie jest
człowiekiem pozbawionym wolności.”
Pytaliśmy dalej:
- „Co zrobić z powracającym z pracy nietrzeźwym? Wieźć do izby
wytrzeźwień? A co z pijanym wewnątrz ośrodka?” itp., itd.
Wszyscy byliśmy pełni chęci jak najlepszego organizowania instytucji
nowatorskiej w skali europejskiego systemu karnego i penitencjarnego. Do
pełnienia obowiązków kierownika (nazwa stanowiska miała m.in. odróżniać je od
naczelnika zakładu karnego) pierwszego ośrodka minister skierował swego byłego
studenta, Janusza Skolimowskiego, zatrudnionego w Wydziale od kilku miesięcy.
Coraz bardziej jednak okazywało się, iż model nie przystawał do osobowości umieszczonych. Do ośrodka trafiały osoby niezdolne do pracy, osoby niepełnosprawne psychicznie. Ich zatrudnienie poza ośrodkiem nie było wtedy
możliwe; trzeba było organizować pracę wewnątrz ośrodka. Na zewnątrz nie
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można było też zatrudniać umieszczonych poszukiwanych wcześniej listami
gończymi, zbiegów z zakładów karnych, uczestników buntów w tych zakładach.
Choć nie byli osobami pozbawionymi wolności (?), nie wypuszczano ich poza
obręb ops. Dla nich możliwym sposobem wydostania się z ośrodka okazało się
dokonanie samouszkodzenia – opiekę medyczną miała przecież zapewniać
społeczna służba zdrowia. Do szpitali poza ośrodkiem kierowano także chorych.
Pamiętam, iż w szpitalu w Lubaniu, większość pacjentów stanowili w pewnym
okresie umieszczeni z OPS w Zarębie Górnej. Podobnie było w ambulatoriach,
gdzie nierzadko wśród oczekujących na wizytę lekarską umieszczeni stanowili
większość, i to domagającą się przyjęć poza kolejnością.
No i wspomniane już wcześniej problemy alkoholowe. Zdarzało się, że
w okolicznych miejscowościach umieszczeni wykupywali „na pniu” wszelkie
dostawy, dostępnego dla nich w cenie, denaturatu. Spotykało się to ze skargami
mieszkańców. Pojawił się wręcz pomysł, zmęczonego już wciąż nowymi problemami ministra, by uzgodnić ze stosownymi władzami lokalnymi zakaz handlu
denaturatem w „pobliżu” ośrodków.
Życie wymuszało coraz większe zbliżanie instytucji ośrodków przystosowania społecznego do zakładów karnych. Biegli w penitencjarystyce naukowcy
nazwali to od razu „uwięziennianiem” ops.
Coraz szerzej więc organizowano pracę umieszczonych wewnątrz ośrodków. Dla nietrzeźwych urządzano izolatki. Wprowadzano własną, na wzór
więziennej, służbę zdrowia; początkowo tylko ambulatoria i izby chorych. Po
protestach społecznych, „naszych” pacjentów szpitala w Lubaniu, chorych,
zwłaszcza po dokonanych samouszkodzeniach, kierowano do szpitali więziennych.
Praca w ośrodkach przystosowania społecznego była bardzo niewdzięczna, szczególnie w ośrodkach dla umieszczonych wymagających stosowania
szczególnych środków leczniczo-wychowawczych, dla osób niepełnosprawnych
psychicznie. (Miałem się o tym możność przekonać osobiście znacznie później,
jako dyrektor Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Opolu, nadzorując taki
ośrodek w Opolu-Półwsi.)
Zadania w ośrodkach przystosowania społecznego miała, zgodnie z założeniami ustawowymi, wykonywać wyodrębniona Służba. W praktyce od
samego początku zadania te powierzono Służbie Więziennej; wydzielonej grupie
funkcjonariuszy SW przydzielono inne w oznakowaniu mundury… i już. Z biegiem lat, wraz z ruchami kadrowymi (przenoszenie funkcjonariuszy z zakładów
karnych do ośrodków i odwrotnie) zrezygnowano i z tego wyróżniania.
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Ściśle współdziałaliśmy z Departamentem Nadzoru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziami penitencjarnymi z okręgów, w których utworzono ośrodki przystosowania społecznego. Sędziowie Marian Borowicz
z Gorzowa Wielkopolskiego, Zdzisław Siuda z Katowic i Walenty Wacław
z Olsztyna wkładali wiele wysiłków zarówno w to, jak funkcjonują OPS
w Słońsku, Trzebini i Biedkowie, jak i w korygowanie licznych niestety
niedoróbek w orzecznictwie sądów skazujących recydywistów. Na bieżąco też
formułowali konkretne wnioski usprawniające praktykę, wpływali na treść
tworzonych przepisów wykonawczych. Wiele bowiem spraw wymagało podejmowania decyzji „na już”. Pamiętam, nadchodziły wybory parlamentarne i pojawiło
się pytanie:
- „Umieszczeni biorą udział w głosowaniu czy nie?”
Z gabinetu ministra sprawiedliwości otrzymaliśmy krótką odpowiedź
telefoniczną:
- „Nie biorą udziału.”
Uparliśmy się, by uzyskać odpowiedź na piśmie. Długo tej odpowiedzi
nie było, a potem okazało się, że trzeba poprawiać ordynację wyborczą – wypiliśmy chyba po jednym głębszym z Andrzejem Baziakiem, moim zastępcą zajmującym się ośrodkami, za to, że nie daliśmy się wkręcić.
Zaczęto się zastanawiać nad efektywnością wykonywania umieszczenia
w ośrodkach. Pojawiły się opracowania naukowe, z których dziwnym trafem
wynikało, iż nie jest tak źle. Badano jednak przede wszystkim powrotność do
przestępstwa osób „grzecznych” w czasie pobytu w ops, które zostały zwolnione
z ośrodków po dwuletnim zazwyczaj okresie. Pomijano w badaniach tych
umieszczonych, którzy nie doczekali się takiego zwolnienia, gdyż wcześniej
dokonali ucieczek lub dopuścili się wcale niebłahych przestępstw i w wyniku tego
zostali tymczasowo aresztowani lub skazani na kolejne kary pozbawienia
wolności.31 Prof. Stefan Lelental zagadnięty w tej sprawie odrzekł, iż ta druga
grupa będzie przedmiotem innych badań i odrębnej publikacji.
Pełną informację o efektach pracy badanych Ośrodków przynieść mogło
dopiero prześledzenie losów wszystkich umieszczonych. Przeprowadziłem na
początku 1989 r. badania dalszych losów umieszczonych, którzy przebywali
31
Zob. np. publikacje: S. Lelental: Efektywność umieszczenia w ośrodku przystosowania
społecznego w świetle wyników badań. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1987.- 34 s., tabl.;
W. Szkotnicki:: Ośrodek przystosowania społecznego w teorii i praktyce.- Wrocław: Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988.- 365 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo; nr 174).
Efektywność umieszczenia w ops Kłodzku, Opolu i Trzebini, badałem osobiście w latach osiemdziesiątych; nie napawały one optymizmem – zob. moje obszerne, niepublikowane, opracowanie:
Efektywność wykonywania umieszczenia w ośrodku przystosowania społecznego; MPP t. III s. 838.
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w dniu 2.01.1982 r. w Ośrodkach Przystosowania Społecznego w Kłodzku, Opolu
i Trzebini. (Z uwagi na zbieżność charakterystyki populacji ogólnopolskiej
z populacją badaną wnioski uogólniające mogły być uprawnione). Oto najistotniejsze fragmenty dokonanych wtedy ustaleń: 32
1/ ponowne skazania za przestępstwa popełnione przez recydywistów po
zwolnieniu z ops - 41,4% badanych, w tym na bezwzględną karę pozbawienia
wolności – 35,9%,
2/ skazania za przestępstwa popełnione przez umieszczonych w czasie
pobytu w ośrodku – 37,4% badanych,
3/ łączne skazania za przestępstwa popełnione w czasie po bytu w ops
i po zwolnieniu – 62,9% badanych,
4/ powrót do przestępstwa jak w pkt. 3, zwiększony o wskaźnik ucieczek
popełnionych w ops, za które sprawców nie pociągnięto do odpowiedzialności
karnej wynosił: w Kłodzku 82,4% i w Opolu – 84,3% badanych.
Coraz bliżej było jednak do przyjęcia stanowiska, iż ośrodki przystosowania społecznego spełniają praktycznie jedno tylko z wyznaczonych im zadań:
„ochrony społeczeństwa przed dalszym naruszaniem prawa przez osoby
umieszczone w ośrodku”, a więc, że zbliżają się w swej istocie do klasycznych,
nieleczniczych środków zabezpieczających. Nikt nie chciał jednak tego wypowiedzieć publicznie.
Poszukiwaliśmy w Wydziale Penitencjarnym wyjścia z tych nienormalnych sytuacji i uregulowań. Zaproponowaliśmy utrzymanie wobec recydywistów
nadzoru ochronnego, a zniesienie instytucji ośrodków przystosowania społecznego. Zarzuty, iż zabraknie wtedy sankcji na wypadek nieskuteczności nadzoru,
odpieraliśmy wskazywaniem na analogię z przestępstwem naruszania zakazu
sądowego (np. zakazu prowadzenia pojazdów, prowadzenia określonej działalności) lub niewykonywaniem nakładanych na skazanych obowiązków (np. obowiązku łożenia na utrzymanie osób bliskich). Przecież nieskuteczność nadzoru
ochronnego oznacza właśnie takie naruszenie zakazów lub niewykonywanie obowiązków.

32

Efektywność wykonywania umieszczenia w ośrodku przystosowania społecznego (opracowanie złożone w 1989 r. w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego;
niepublikowane). Zob. też: w Bibliotece Centralnego Ośrodka Szkolenia SW w Kaliszu – MPP t. III
s. 822-865

74

Nie bez znaczenia było też to, że sami recydywiści – przecież bardzo
wyczuleni na przestrzeganie wobec nich przepisów prawa – podnosili notorycznie,
iż odbyli już kary za popełnione przestępstwa, że sprawiedliwość została,
przynajmniej formalnie, zaspokojona, a tu zamiast pomóc im w podjęciu
uczciwego życia, odrywamy ich od przyszłego środowiska miejsca zamieszkania, nie pozwalamy tam podejmować starań o pracę, a dalej zatrzymujemy ich
w środowisku kryminogennym. Z doświadczenia wiem, iż skazani w ogóle po
odbyciu kary bronili się przed kierowaniem ich do środowisk zwartych, hoteli
robotniczych, Ochotniczych Hufców Pracy, do jakichkolwiek zorganizowanych
społeczności.
W latach 1984-1989 przyszło mi, jak to już wspomniałem, nadzorować
m.in. funkcjonowanie ośrodka przystosowania społecznego w Opolu. Nikt, kto
mnie zna, nie zarzuci mi unikania spotkań z więźniami i indywidualnych z nimi
rozmów. Nie mogłem jednak zmusić się do takich spotkań i rozmów w tym
ośrodku. Nie umiałem po prostu nawiązać kontaktu z umieszczonymi, w większości funkcjonującymi na granicy choroby psychicznej. To nie była placówka
penitencjarna, to powinien być zorganizowany na odrębnych zasadach specjalistyczny dom pomocy społecznej. Byłem pełen uznania dla kierującego tym
ośrodkiem psychologa Sławka Żukowskiego i podległej mu kadry; wspólnie
przygotowaliśmy materiał analityczny, omówiony na spotkaniu Opolskiego Klubu
Penitencjarnego, z udziałem przedstawicieli Centrali i naczelników ośrodków
przystosowania społecznego z całego Kraju.33
Musiały jednak upłynąć lata, by decydenci najwyższego szczebla zorientowali się, w czym rzecz i podjęli decyzje. Uchwalając 7.12.1989 r. amnestię
obejmującą skazanych nawet na wieloletnie kary pozbawienia wolności nie można
było pominąć osób, które odbyły już karę, które pozbawia się nadal wolności
niejako w ich własnym interesie. Podnosiłem to wielokrotnie w rozmowach
z dyrektorem generalnym więziennictwa, gen. S. Jabłonowskim. Zwolniono więc
wszystkich umieszczonych w ośrodkach przystosowania społecznego. Opustoszałe ośrodki zlikwidowano. Przy okazji jednak, nowelizując kodeksy karne,
wylano dziecko z kąpielą – zniesiono także instytucję nadzoru ochronnego,
w ramach którego kurator mógłby służyć recydywiście pomocą w jego społecznej
readaptacji. Uchwalono natomiast możliwość ustanawiania dozoru sądowego na
wniosek skazanego, zwalnianego po odbyciu kary pozbawienia wolności,
„zwłaszcza, jeśli oczekujące go warunki życia po zwolnieniu z zakładu karnego

33
XVIII lat OPS w Polsce, X lat OPS w Opolu i co dalej? Opolskie Spotkanie Penitencjarne. Turawa, 25.11.1988 r. (Protokół); MPP t. III s. 817
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mogą mu utrudniać społeczną readaptację”.34 Nie znalazłem w publikacjach
penitencjarnych żadnych informacji na temat funkcjonowania w praktyce tego
przepisu.
Problematyce ośrodków przystosowania społecznego poświęcono wiele
miejsca w literaturze prawa karnego, zwłaszcza zaś w literaturze penitencjarnej. 35

34

Art. 167 § 1 k.k.w. z 1997 r.

Zob.: A. Bałandynowicz: Efektywność resocjalizacyjna środków zwalczania recydywy
– katamneza 1312 recydywistów, wobec których wykonano dozory ochronne i ośrodki przystosowania
społecznego (w:) „Dwadzieścia lat kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. i perspektywy dalszego
rozwoju prawa karnego wykonawczego”; materiały konferencji naukowej. Kalisz 25-27.10.1990 r.
- Kalisz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
1990, stron 24; Nadzór ochronny i ośrodek przystosowania społecznego – czy środki zabezpieczające?
„Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1979 t. 9 s. 315-337; Spór o model
prawnopenitencjarny ośrodków przystosowania społecznego „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1986 t. 17 s. 219-238; A. Baziak: Nowe i stare problemy. Ośrodki przystosowania społecznego „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 9 s. 3, 7, il.; Resocjalizacja bez ops-ów „Gazeta
Prawnicza” 1983 nr 15 s. 9; „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 18 s. 2-3, il.; A. Bryda: OPS – bez mitów
„Gazeta Prawnicza” 1981 nr 17/18 s. 3; S. Fidecki: Nadzór ochronny i ośrodek przystosowania
społecznego w praktyce „Nowe Prawo” 1975 nr 12 s. 1538-1548, tabl.; K. Indecki, S. Lelental,
A. Tomporek: Z badań nad umieszczeniem w ośrodku przystosowania społecznego (zakres badań i niektóre wyniki) (w:) „Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce” 1984 s. 166-188, tabl.;
J. Korecki: Warunkowe zwolnienia. Różnicowanie zakładów. Nadzór ochronny. Reforma prawa
karnego. „Rzeczpospolita” 1989 nr 108 s. 4; MPP t. III s. 881; S. Lelental: Istota i zadania umieszczenia w ośrodku przystosowania społecznego w świetle ustawy i praktyki „Przegląd Penitencjarny
i Kryminologiczny” 1982 nr 1 s. 58-65; Niektóre wyniki badań funkcjonowania ośrodków
przystosowania społecznego „Nowe Prawo” 1984 nr 5 s. 57-69, tabl.; Niektóre wyniki badań nad
skutecznością wykonania orzeczeń o umieszczeniu w ośrodku przystosowania społecznego (w:) „Spory
wokół reformy więziennictwa” Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1985. - 277-291; Ocena
skuteczności umieszczenia w ośrodku przystosowania społecznego (w:) „Prawnokarne i penitencjarne
środki zwalczania recydywy specjalnej” Łódź: Uniwersytet Łódzki. Zakład Prawa Karnego
Wykonawczego, 1988. s. 118-154, tabl.; Oczekiwania, realia i co dalej? Ośrodki przystosowania
społecznego. Reforma prawa karnego; forum dyskusyjne. „Gazeta Prawnicza” 1988 nr 11 s. 5, 12
„Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 15 s. 2-3 i 11; S. Pawela: Ośrodek przystosowania społecznego formą
resocjalizacji skazanych „Nowe Prawo” 1970 nr 2 s. 147-165; J. Pilczyński; OPS - instytucja bez
przyszłości „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 16 s. 10-11, il.; W. Szkotnicki: Propozycje zmian modelu
ośrodka przystosowania społecznego (w:) „Spory wokół… ” 1985 s. 319-339, „Problemy Praworządności” 1984 nr 10 s. 36-47; W sprawie modyfikacji ośrodka przystosowania społecznego i innych
środków zwalczania recydywy (uwagi de lege ferenda) „Nowe Prawo” 1983 nr 11/12 s. 117-130;
J. Śliwowski: Ośrodek przystosowania społecznego i ocena jego funkcji „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1972 z. 1 s. 237-252; J. Śliwowski, A. Baziak: Przeciwko ośrodkom
przystosowania społecznego „Państwo i Prawo” 1981 z. 6 s. 82-90; T. Tołwiński: Ośrodki przystosowania społecznego czy inna alternatywa? Polem. „Tygodnik Powszechny” 1984 nr 19 s. 6;
S. Walczak: Ośrodek przystosowania społecznego w systemie środków zapobiegania recydywie
– doświadczenia i wnioski (w:) „III Seminarium Kryminologii Porównawczej”. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978 s. 87-96
35
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Wydaje się z niej wypływać jeden pozytywny wniosek: do takich eksperymentów
powracać w przyszłości już nie wolno.
O ile pamiętam ośrodki przystosowania społecznego utworzone były
w: Biedkowie, Garbalinie, Gostkowie, Kłodzku, Opolu-Półwsi, Słońsku, Trzebini,
Zarębie, Żytkowicach oraz dla kobiet w Czersku; OPS w Kłodzku miał charakter
zamknięty i jego architektura niczym nie różniła się od typowego więzienia.
Problemy związane z wdrażaniem rozwiązań dotyczących ośrodków
przystosowania społecznego, zwłaszcza zaś związanych z niejasnym wciąż
statusem osób w tych ośrodkach umieszczonych pokazywaliśmy kierownictwu
resortu wielokrotnie.36

Przeznaczenie zakładów karnych
Dostrzegaliśmy też z biegiem lat niekorzystne wyraźnie wąskie profilowanie zakładów karnych, zwłaszcza przeznaczanie całych zakładów wyłącznie
dla młodocianych. Stopniowo przeznaczaliśmy zakłady dla zróżnicowanych grup
skazanych. Spotykało się to z niejedną krytyczną uwagą. Celował w tym
zwłaszcza dr Teodor Szymanowski, przez lata zajmujący się problematyką
młodocianych. W Wydziale Penitencjarnym mieliśmy pełną świadomość korzyści, jaka wynikała w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych z przeznaczania
niektórych zakładów karnych wyłącznie dla młodocianych. 37 Skoro nie w każdym
zakładzie istniały wtedy warunki dla zorganizowania nauczania skazanych, to
niech warunki ku temu istniały, chociaż w zakładach dla młodocianych. Jeśli nie
wszędzie można było zatrudnić psychologa, zwiększyć nasilenie kadry etatami
i kwalifikowaną kadrą to… Skoro jednak warunki się zmieniły, przybywało kadry
specjalistycznej itp. ważniejsze stawały się np. możliwości skracania odległości
między zakładami karnymi a miejscami zamieszkania rodzin skazanych. Nie
można młodocianych z całej Polski umieszczać tylko w kilku zakładach karnych.
Przekonaliśmy się o tym dobitnie nieco później, kiedy wyodrębniliśmy
kilka tylko zakładów przeznaczonych wyłącznie dla sprawców przestępstw nieumyślnych. Ci skazani, lecz także ich rodziny, woleli przebywać w znacznie
gorszych nieraz warunkach, nawet w oddziałach w aresztach śledczych, byle tylko

36
Zob. np. Dyskusja redakcyjna nad projektem zmian kodeksu karnego wykonawczego
„Problemy Praworządności” 1981 nr 12 s. 5-39; MPP t. II s. 533
37
Zob.: J. Korecki: Aby wrócić ich społeczeństwu; z naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych rozm. J. Szczęsny, „Kierunki” 1978 nr 3 s. 3;
MPP t. II s. 420

77

niedaleko swych bliskich. I wkrótce szczytna idea odrębnych zakładów karnych
dla nieumyślnych legła w gruzach.38
Nie zajmuję się bliżej eksperymentem realizowanym w latach
sześćdziesiątych w Centralnym Więzieniu Karno-Śledczym w Szczypiornie, we
współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Historia tego zakładu została opisana
w książce Barbary Jarzębowskiej-Baziak 39 i w licznych artykułach,40 wywoływała przed laty wiele dyskusji. Eksperyment zakończył się w momencie
zbiorowej ucieczki skazanych. W Szczypiornie przebywali wyłącznie selekcjonowani w całym kraju młodociani kandydaci do nauki, zwłaszcza w Technikum
Samochodowym; wraz z upływem lat nauki pozostawali w zakładzie, mimo iż
skończyli 21 lat życia.
Wyznaczania wąsko-specjalistycznych zakładów karnych spróbowaliśmy
raz jeszcze w odniesieniu do wielokrotnych recydywistów. 41 Chcieliśmy, by kadra
tych zakładów specjalizowała się w problematyce skazanych wielokrotnych,
dotkniętych zazwyczaj alkoholizmem, a nierzadko odchyleniami od normy psychicznej; w zakładach tych utworzyliśmy oddziały dla skazanych wymagających
stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych. To wyodrębnienie
wiązało się też w jakiejś mierze z kierowaniem z tych zakładów karnych skazanych recydywistów bezpośrednio do ośrodków przystosowania społecznego.
Założenia być może racjonalne, na dłuższą metę także nie wytrzymały krytyki,
a po zniesieniu instytucji ops-ów straciły w ogóle sens.
Z biegiem lat, w zasadzie dopiero w latach dziewięćdziesiątych, zaczęło kształtować się przekonanie o celowości przeznaczania, zwłaszcza
większych zakładów karnych, dla wielu, różnych grup skazanych. Łączyło się to

38
J. Korecki: Nieumyślni „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 1 s. 2; „Gazeta Prawnicza” 1977
nr 2 s. 2; MPP t. II s. 314
39
B. Jarzębowska-Baziak: Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych (na
tle doświadczeń zakładu w Szczypiornie). Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1972
40
E. Kobyłka, R. Bartczak, K. Hołyś: Eksperymentu czas przeszły. Szczypiorno. „Gazeta
Penitencjarna” 1989 nr 2 s. 5, nr 4 s. 8-9; B. Nowak: Mity i fakty Szczypiorna „Forum Penitencjarne”
2000 nr 5 s. 14-15, il.; W. Świda: Młodociani w więzieniu; z prof. dr. hab. Witoldem Świdą rozm.
Z. Lenartowicz „Tu i Teraz” 1985 nr 9 s. 4, rys.; H. Świda-Ziemba: Eksperyment penitencjarny
w Szczypiornie (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego: 1918-1988. Warszawa: Wydaw.
Prawnicze, 1990 s. 464-476
41
J. Korecki: Wielokrotni. Jak skuteczniej resocjalizować recydywistów „Gazeta Prawnicza” 1977 nr 6 s. 7, 11, il.; MPP II s. 331; Wykonywanie kary wobec przestępców wielokrotnych (w:)
Prawnokarne i penitencjarne środki zwalczania recydywy specjalnej. Materiały Konferencji. Łódź:
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1988 s. 216-231; MPP t. III s. 823
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z dojrzewaniem koncepcji tzw. oddziałów wewnętrznych tworzonych w tych
zakładach. O tym jednak w mych wspomnieniach nieco później, już z Opola.
Lecz jeszcze w Centrali, w latach siedemdziesiątych, podejmowaliśmy
w Wydziale Penitencjarnym inicjatywy, zmierzające do urzeczywistnienia
zapisów kodeksu karnego i regulaminów wykonywania kary pozbawienia
wolności, odnoszących się do zakładów karnych przejściowych. W dniu
8.09.1972 r. przedłożyłem dyrektorowi Centralnego Zarządu „Uwagi i propozycje w zakresie zagadnień penitencjarnych dot. zakładów karnych rejonu
bieszczadzkiego” wraz z propozycjami utworzenia w Bieszczadach zakładów
karnych przejściowych. W grudniu tego roku pracowaliśmy nad uszczegółowieniem koncepcji w celu dokonania niezbędnych uzgodnień z Departamentem Wykonania Orzeczeń Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Zgromadziliśmy odpowiednią wiedzę historyczną dotycząca zakładów
karnych typu otwartego w Polsce; wiadomo, że zakłady karne przejściowe muszą
być zakładami otwartymi oraz, że nie każdy zakład karny typu otwartego spełnia
funkcje zakładu przejściowego.42 W oparciu o tę wiedzę i doświadczenia płynące
z nieporadnych prób tworzenia zakładów przejściowych, przedstawiliśmy określone propozycje, które można by zrealizować bez zmiany obowiązujących przepisów ustawowych i regulaminowych. Po opublikowaniu moich na ten temat
artykułów wydawało się, iż sprawa nabierze rumieńców i do realizacji koncepcji
blisko.43
Na początku 1978 r. przedstawiłem, jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego dyrektorowi Centralnego Zarządu, szczegółową notatkę, w której proponowałem, przytaczając odpowiednie argumenty, powołanie zakładu przejściowego z dniem 1.06.1978 r. W oparciu o wycinkowe badania przeprowadzone
przez Wydział pisałem w „Notatce”:
„Wg stanu na 31 grudnia 1977 r. w zakładach karnych przebywało
737 skazanych nierecydywistów odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności
oraz 2484 takich skazanych odbywających kary powyżej 10 do 15 lat pozbawienia
wolności. Gdyby wszyscy odbywali karę orzeczoną, co roku opuszczałoby zakłady
karne 29 skazanych (737:25) po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności i 198 skazanych (2484:12,5) po odbyciu 10-15 lat kary. Liczby te rosną znacznie, jeśli

42
J. Górny: Zakłady otwarte – nowa forma izolacji penitencjarnej (w:) Problemy współczesnej penitencjarystyki. Warszawa: Wydaw. Prawnicze 1984 s. 152-165, tab., Bliżej wolności. Zakład karny otwarty. „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 5 s. 10-11, il.; nr 10 s. 12-13, il.; nr 15 s. 10-11, il.
43
J. Korecki: Zakład karny przejściowy. Doświadczenia „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 9
s. 1, 5; MPP t. II s. 335; Próba koncepcji „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 10 s. 1-2; MPP t. II s. 342
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zważyć, że większa część tych skazanych zwalniana jest warunkowo i nie odbywa
kar w całości.”
Kontynuowałem argumentację:
„W lutym i marcu 1978 r. zbadałem w Zakładach Karnych w Strzelcach
Opolskich i w Barczewie przygotowanie do zwolnienia 68 skazanych długoterminowych. Tylko 28 z nich zna miejsce swej przyszłej pracy. Zdecydowana
większość zamierza zamieszkać u swoich najbliższych, z którymi utrzymywali
mniej lub bardziej intensywny kontakt korespondencyjnych i za pośrednictwem
widzeń. Nikt jednak nie sprawdzał bliżej realności tych zamierzeń, a przecież
w toku odbywania kary u 14. doszło do rozwodu, u 6. do faktycznej separacji,
a 9. odbywało karę za zabójstwo żony.”
Redakcja „Gazety Penitencjarnej” przeprowadziła ze mną wywiad,
którego publikacja miała oznaczać, iż nastał długo oczekiwany czas utworzenia
w Polsce zakładów przejściowych. Kiedy jednak miało dojść do publikacji, dyrekcja zmieniła zdanie, i nawet wspierający koncepcję dyrektor J. Petrykowski musiał
zadecydować, by wywiad odłożyć ad akta. 44 Sprawa musiała dojrzewać jeszcze
całe lata. W Opolu koncepcję tę dopracowywałem, próbowałem nawet na
własnym podwórku urzeczywistnić. Ale o tym później, już we wspomnieniach
z Opolszczyzny.

Przeludnienie jednostek penitencjarnych
Jak tylko pamięcią sięgnąć można, podstawowym problemem polskiego
więziennictwa była dysproporcja między liczbą miejsc w zakładach karnych
i aresztach śledczych, a znacznie zazwyczaj większą liczbą skazanych i tymczasowo aresztowanych. I wszelkie prognozy zawodziły. Pamiętam, że kiedy
precyzowaliśmy przepisy kodeksu karnego z 1997 r., prof. Teodor Szymanowski
prognozował, że liczba skazanych (nie licząc tymczasowo aresztowanych) nie
przekroczy 40 tys. Także ta prognoza się nie sprawdziła. Nie zamierzam tu
przytaczać danych statystycznych, są one dostępne w Internecie; szczegółowe
informacje statystyczne odnoszące się do lat 1989-2004 Centralny Zarząd zawarł
też w odrębnej publikacji.45

J. Korecki: Twarda szkoła życia; o zakładach karnych przejściowych z naczelnikiem
Wydziału Penitencjarnego CZZK rozm. Janina Majer (artykuł nieopublikowany, załączony
17.03.1978 r. do materiałów Komisji Regulaminowej w CZZK); MPP t. II s. 371
44

45
Zob. opracowanie przygotowane pod kierownictwem Lesława Koreckiego: Więzienia
[polskie] w liczbach; statystyka penitencjarna w latach 1989-2004. Warszawa: Centralny Zarząd
Służby Więziennej. Biuro Informacji i Statystyki, 2006, 88 s.: il., tabl. wykr.

80

Przez lata problemem było samo wyliczanie liczby miejsc w jednostkach
penitencjarnych. Przyjmowano przy tym do końca lat siedemdziesiątych normę
8 m3 w celi mieszkalnej przypadających na jednego więźnia; tak obliczona norma
była dla więziennictwa korzystna, głównie z tych względów, że wiele obiektów
więziennych zlokalizowanych było w starych budynkach, z wysokimi pomieszczeniami. W takich celach można było ustawiać nawet dwa piętra łóżek. Potem
przymierzano się do norm europejskich, i w kodeksie karnym wykonawczym
przyjęto normę 3 m2 powierzchni celi. Tylko jak wtedy normę tę zapewnić?
I zaczęto liczyć. Część miejsc znajduje się w więziennych szpitalach; czy wliczać
je do pojemności zakładów i aresztów? Przecież, tam można umieszczać tylko
chorych. A jak z miejscami w celach dyscyplinarnych? A w celach tzw. przejściowych przeznaczonych ze względów sanitarnych dla nowoprzyjmowanych?
W starych obiektach w niektórych pomieszczeniach, które nadawałyby
się na cele mieszkalne, urządzono z konieczności biura wychowawców, by
zapewnić minimum dyskrecji prowadzonych przez nich rozmów z więźniami.
Wyrzucić wychowawców na więzienne korytarze? Większe pomieszczenia
służące działalności kulturalno-oświatowej też zamienić na cele mieszkalne?
Okazało się, że można to zrobić. Tylko, że więziennictwo przez lata całe samo
zapędzało się w ten sposób w kozi róg. W imię tego, że jakoś sobie radzimy,
i żeby przypodobać się decydentom. 46
Warto też przyjrzeć się propozycjom rozwiązań prawnych na wypadek
przeludnienia. Najprościej byłoby zapisać w prawie, że w razie pełnego zaludnienia zakładu karnego, jego szef ma prawo odmówić przyjęcia kolejnego
penitenta. Lecz to nie do zrealizowania, przecież w większości zakład karny ma
też u siebie zlokalizowany areszt śledczy – dyrektor więzienia musiałby w takim
razie odmówić przyjęcia nawet osoby tymczasowo aresztowanej. A to być nie
może. Były propozycje kompromisowe, że można by odmawiać przyjęcia nowych
osób, gdy pojemność więzienia zostanie przekroczona np. o 10%. Ostatecznie
zapisano w kodeksie karnym wykonawczym całą procedurę postępowania,
włączając w to m.in. ministra sprawiedliwości. 47 Sprawa trafiła nawet do

46
Ilustruje to dobitnie wypowiedź dyrektora Zakładu Karnego w Iławie; zob.: E. Muc. Nie
jestem autokratą; rozm. W. Szczepański. M.in. problemy związane z kierowaniem zakładem, którego
pojemność „przed erą ministra Lecha Kaczyńskiego” wynosiła 823. „Likwidując niektóre dyżurki,
pomieszczenia socjalne i biblioteki oddziałów, wygospodarowałem dodatkowo 75 miejsc. Obecnie
mam 1150 więźniów, to jest o 330 więcej od stanu podstawowego.” „Forum Penitencjarne” 2002 nr 11
s. 8-9, fot.
47
Zob. art. 248 § 2 k.k.w. „Minister sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów…”
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Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy spodziewano się, że Trybunał zakwestionuje
rozwiązanie przyjęte w rozporządzeniu, minister sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro, wprowadził nowe rozwiązanie tymczasowe – niczego nie rozwiązujące
– i sprawa po wycofaniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza
Kochanowskiego, wniosku złożonego przez uprzedniego Rzecznika, Andrzeja
Zolla, nie mogła zostać przez Trybunał rozpatrzona.48
Rozbudowywano bazę zakwaterowania wewnątrz zakładów karnych
zamkniętych (i nie tylko, bo np. w typowo półotwartym Zakładzie Karnym
w Krzywańcu zbudowano, jak fortecę, budynek aresztu śledczego).
Oczywiście w międzyczasie zbudowano nowe więzienia w Radomiu,
Piotrkowie Trybunalskim, a ostatnio także w Opolu Lubelskim.

Nowy Zakład Karny w Radomiu

48
J. Kroner, A. Łukaszewicz: Od zmiany przepisu nie będzie luźniej w celach. Więziennictwo. Wniosek w sprawie przepełnienia w więzieniach wycofany, problem pozostaje. [„Zanim
Trybunał Konstytucyjny zajął się przepisami rozporządzenia sankcjonującego tłok w więzieniach
minister Ziobro je zmienił.”– wprowadzając do przepisu sformułowanie, iż „umieszczenie osadzonego
w celi, gdzie przysługuje mu powierzchnia mniejsza niż 3 mkw, może nastąpić «tylko na czas
określony»”.] „Rzeczpospolita” 2006 nr 94 s. C1, wykr. (21.04.06); E. Siedlecka: Jak rzecznik
zablokował Trybunał. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się o przepełnionych więzieniach.
[Wycofanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego skargi konstytucyjnej
na rozporządzenie ministra sprawiedliwości „mówiące o tym, jak postępować, gdyby w więzieniach
zabrakło miejsc”, złożonej w Trybunale przez uprzedniego Rzecznika prof. Andrzeja Zolla. Uzasadnienie: minister dopisał w swoim rozporządzeniu wyrazy „na czas określony”.] „Gazeta Wyborcza”
2006 nr 94 s. 6, fot. (21.04.06)
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Stary Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

I nowy Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
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Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Problem przeludnienia zakładów penitencjarnych może być łagodzony
lub odwrotnie zaostrzany w drodze odpowiedniej polityki stosowania tymczasowego aresztowania, częstotliwości wymierzania kar pozbawienia wolności
i udzielania warunkowych zwolnień. Widać to wyraźnie, jeśli przyjrzeć się bliżej
zwłaszcza częstotliwości stosowania aresztu śledczego w czasie, gdy ministrami
sprawiedliwości byli Lech Kaczyński49 i Zbigniew Ziobro50 – przedstawiciele
partii Prawo i Sprawiedliwość; w publicystyce taką politykę aresztową określano
bardzo krytycznie.51

49

Minister sprawiedliwości od 12 czerwca 2000 r. do 4 lipca 2001 r.

50

Minister sprawiedliwości od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 r.

Zob. m.in.: A. Litwinowicz: Ustawowe przesłanki tymczasowego aresztowania a praktyka jego stosowania (w:) „Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?): granice ingerencji
w sferę praw jednostki”: materiały z konferencji naukowej, Toruń 25-27 marca 2003 r. Omówienie
konsekwencji prawnych wytycznych ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Lecha
Kaczyńskiego z 2002 r. „Instrukcja nakazywała m.in. by prokurator, który nie uwzględni wniosku
Policji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, złożył pisemne wyjaśnienie prokuratorowi
nadrzędnemu, a jeśli sąd nie uwzględni uzasadnionego wniosku o areszt, prokurator powinien się od tej
decyzji odwołać; absolutnym wyjątkiem powinno być także wcześniejsze, niż po czasie wniesienia
aktu oskarżenia, uchylanie aresztu. Wobec prokuratorów rażąco naruszających te dyrektywy wyciągano konsekwencje służbowe i dyscyplinarne.” Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2003 s. 73-81; Z. Hołda. Surowo nie znaczy skutecznie; z prof. Zbigniewem Hołdą z Katedry Prawa
i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertem byłej Nadzwyczajnej Komisji
ds. Kodyfikacji Karnych rozm. E. Zakrzewska „Źle się stało, kiedy minister Kaczyński powiedział, że
51
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Minister L. Kaczyński w swoich wypowiedziach publicznych jednoznacznie stwierdzał, iż problem przeludnienia w więzieniach i przestrzegania
norm powierzchni mieszkalnej przysługującej więźniowi nie jest dla niego sprawą
pierwszoplanową: „Nie wybudujemy nowych więzień, więc trzeba będzie zmienić
przepisy prawne dotyczące norm zagęszczenia w zakładach karnych. Z tego
powodu będziemy się tłumaczyć w Radzie Europy, ale nie ma innego wyjścia.” 52
„Można rozszerzyć zakres wyjątków”, m.in. odstąpić od normy 3 mkw. na
jednego osadzonego. 53 „Liczba miejsc w zakładach karnych nie może decydować
o polityce karnej, nie może tej polityki kształtować.” „Trzeba jednak zwiększyć
liczbę miejsc.” 54
Z. Ziobro, jeszcze jako wiceminister sprawiedliwości, wyrażał pogląd, iż:
„Metody resocjalizacji niosą ze sobą potężne koszty, a nie zakończyły się nigdzie
sukcesem.” 55 „Podczas jednego z wystąpień minister Z. Ziobro stwierdził, że
Polski nie stać, aby przestrzegać normy europejskie w kwestii więziennictwa.” 56
A swoją drogą, osobiście przedstawiałem w dyskusjach pogląd, iż nie
należałoby stosować tych samych norm powierzchni, gwarantowanej więźniom
w różnych typach zakładów karnych. Co innego, gdy skazany w zakładzie zamkniętym przebywa poza celą jedynie w okresie godzinnego spaceru, inna sprawa
w zakładach typu półotwartego, a szczególnie typu otwartego. Tam przecież cele
sędziowie, którzy stanowią odsetek procentu społeczeństwa, nie mogą wymierzać sprawiedliwości (…)
wywrócił do góry nogami Konstytucję i narzucił taką interpretację, że sędziowie mają uwzględniać
głos opinii społecznej, jako głos większości.” „Forum Penitencjarne” 2004 nr 8 s. 10-11, fot.;
J. Widacki: Administrator strachu: dlaczego zaprotestowałem przeciwko pomysłom ministra Lecha
Kaczyńskiego „Polityka” 2000 nr 47 s. 35-36, il.
52
L. Kaczyński. Sztuka karania; z Lechem Kaczyńskim, ministrem sprawiedliwości rozm.
M. Łuczak „Wprost” 2000 nr 26 s. 19-20, fot.
53
L. Kaczyński. Nieprzekraczalna granica; z prof. Lechem Kaczyńskim, ministrem
sprawiedliwości rozm. J. Cegielska „Forum Penitencjarne” 2000 nr 10 s. 8-9, fot.
54
L. Kaczyński. Czar kar. Nigdy, nawet na pięć sekund, nurt liberalny w prawie karnym nie
zawrócił mi w głowie; z prof. Lechem Kaczyńskim, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, rozm. A. Jankowski „Prawo i Życie” 2000 nr 12 s. 24-30, fot.
55
Z. Ziobro. Mit resocjalizacji; z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
współtwórcą zmian w kodeksie karnym Zbigniewem Ziobro rozm. R. Pazio „Najwyższy Czas” 2001
nr 19 s. V-VII, fot.; Z. Ziobro. Resocjalizacja to lipa. Odwrót od resocjalizacji; z ministrem
sprawiedliwości rozm. A. Łukaszewicz, J. Ordyński, K. Sobczak „Rzeczpospolita” 2005 nr 293 s. A1,
C3, fot. (16.12.05)
56
Ł. Kuligowski: Jak znaleźć w celach wolne miejsca. Prawo penitencjarne. W przepełnionych więzieniach może być jeszcze ciaśniej. „Gazeta Prawna” 2006 nr 47 s. 20; A. Gaberle:
Ziobro nie wie, co czyni „Gazeta Wyborcza” 2006 nr 43 s. 22, il.; Minister Ziobro kontra prawnicy
(oprac. J. Kurski) „Gazeta Wyborcza” 2006 nr 48 s. 12-13
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są w ciągu dnia (i nie tylko – w zakładach otwartych) otwarte; skazani przebywają
w miejscu pracy poza celą, korzystają ze świetlic, boisk sportowych lub nieograniczonych w czasie spacerów. Tam cela mieszkalna jest właściwie sypialnią. Czyż
w takim razie norm powierzchni nie należałoby różnicować?

Komisje penitencjarne – klasyfikacja skazanych
Komisje penitencjarne, zgodnie z założeniami kolejnych kodeksów karnych wykonawczych, miały być organami kolegialnymi do dokonywania klasyfikacji skazanych; klasyfikacja zaś miała służyć różnicowaniu sposobu i warunków
wykonywania kary pozbawienia wolności, odpowiednio do zróżnicowanej populacji osób pozbawionych wolności.57
Wspominałem już, że kiedy rozpoczynałem pracę w Zielonej Górze,
w latach sześćdziesiątych, klasyfikacja skazanych, nazywana wtedy powszechnie
segregacją, był tajna. Sądzę, iż głównie dlatego, że osobnymi symbolami segregacyjnymi oznaczano skazanych za przestępstwa polityczne. Wobec wszystkich
skazanych stosowano ten sam regulamin więzienny. Różnicowanie warunków
wykonywania kary rozpoczęło się dopiero wraz z wejściem w życie regulaminu
więziennego z 1966 r. Kompetencje w zakresie dokonywania klasyfikacji przypisano komisjom penitencjarnym; ich działalność była regulowana odrębnymi
zarządzeniami ministra sprawiedliwości także po roku 1970, a więc już po wejściu
w życie kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r.
Dopiero z biegiem lat cała materia prawna regulująca działalność komisji
penitencjarnych przenoszona była do kodeksów karnych wykonawczych. Wtedy
też pojawiły się kompetencje klasyfikacyjne sądów i sędziów penitencjarnych;
wyrażano nawet opinie, iż to sądy powinny w przyszłości przejąć na wyłączność
całość klasyfikacji skazanych. Przyglądaliśmy się praktyce, a w 1973 roku
podjąłem się wraz ze swym współpracownikiem badań tej praktyki. Wyniki nie
były dla sądów, zwłaszcza dla sądów orzekających, zbyt budujące.58

57
J. Balak: Rzetelnie i bez improwizacji „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 6 s. 3, 6;
J. Korecki: Klasyfikacja skazanych, Wyd. CZZK, 1975 r.; MPP t. II s. 75; A. Kaucz, B. Myrna:
Komisja penitencjarna w świetle projektów nowelizacji kodeksu karnego (w:) Nowa kodyfikacja prawa
karnego 2003 t. 13 s. 377-390; J. Majer: Decyzje o ludzkim losie „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 7
s. 14; Komisja wychodzi z biura „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 13 s. 1-2, il.; Przede wszystkim
rozsądnie „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 114 s. II-III; T.: Szkolenie na czasie [Kikity, listopad
1975 r.] „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 24 s. 2

J. Korecki: Sądy czy komisje „Gazeta Sądowa” 1973 nr 11 s. 3; MPP t. II s. 96;
J. Korecki, H. Bykowski: Orzeczenia o klasyfikacji skazanych w wyroku i ich realizacja (Druk zwarty.
Wydaw. Centralnego Zarządu Więziennictwa 1976 r. s. 33); MPP t. II s. 289
58
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Powstawały wątpliwości czy sądy są wiązane postanowieniami regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, nawet, kiedy jest on już
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. Rodziły się komplikacje związane
z koniecznością zmiany sądowych decyzji klasyfikacyjnych przez komisje penitencjarne, a przecież system wykonywania kary w zakładach (m.in. przenoszenie
skazanych do łagodniejszych lub surowszych warunków, typy zakładów karnych,
rygory czy później systemy wykonywania kary) zależny jest od decyzji klasyfikacyjnych. Ostatecznie, jak się okazuje do dziś, sądy zarówno orzekające jak
i penitencjarne, nie kwapią się do wykorzystywania swoich klasyfikacyjnych
kompetencji, a komisje radzą sobie całkiem nieźle. Byle nie obciążać je
obowiązkami, które wykonywać mogą szefowie więzień, podejmując decyzje
o charakterze administracyjnym (choćby np. kierowanie do takiej czy innej pracy,
bez zmiany systemu dozoru).

Praca nad przepisami
Pion penitencjarny został wyraźnie wyodrębniony w zakładach karnych
w 1958, a w aresztach śledczych w 1959 roku. Działy, a w mniejszych jednostkach referaty penitencjarne, funkcjonowały w oparciu o wydawane z biegiem lat
pisma, instrukcje lub zarządzenia dyrektorów centrali więziennictwa, regulujące
fragmentarycznie pewne tylko odcinki pracy penitencjarnej. Od początku lat
siedemdziesiątych zamarzyło się nam w Wydziale Penitencjarnym opracowanie
kompleksowe problematyki penitencjarnej. Spotykaliśmy się jednak dość
powszechnie z opinią, iż zważywszy na charakter pracy penitencjarnej, na pracę
z ludźmi pozbawionymi wolności, z rozlicznymi ich problemami, przygotowanie
takiej regulacji prawnej jest wręcz niemożliwe.
Skrzyknęliśmy się w zespół penitencjarnych zapaleńców: Alicja
Kuligowska z Krzywańca, Bogdan Jasiecki z Bydgoszczy, Piotr Rymarski
z Wrocławia oraz Bazyli Pawlaczyk – mój zastępca w Wydziale Penitencjarnym.
Zbieraliśmy się okresowo w Wydziale i u mnie w domu; toczyliśmy gorące
dyskusje.
W 1974 roku poprosiłem gen. S. Filipiaka o możliwość osobistego
przyjrzenia się praktyce penitencjarnej. Chodziło o to, abym mógł w sposób
w miarę nieskrępowany, i niekrępujący, spędzić kilka dni w zakładzie karnym,
bez obowiązku sporządzania protokołów, notatek itp. Uzyskawszy zgodę, wybrałem Zakład Karny w Raciborzu.
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Zakład Karny w Raciborzu

Znałem osobiście naczelnika Zakładu, wiedziałem, że nie będzie mi
utrudniał kontaktu z funkcjonariuszami i skazanymi oraz, że nie będzie niepokoił
się moim „wałęsaniem się” po oddziałach i biurach. Wybór Zakładu w Raciborzu
stwarzał mi też okazję, by wieczory spędzać z Rodzicami, zamieszkałymi,
niedaleko, bo 17 kilometrów od miasta.
Do Zakładu dojeżdżałem codziennie na rowerze. Funkcjonariusze oswoili
się z moim wśród nich przebywaniem. I zacząłem się rozglądać, poszukiwać
problemów, a także wyławiać, jak się wkrótce okazało niedoskonałości rozwiązań
i ich realizacji.
Jeszcze nie odstawiłem na dobrze roweru, a zetknąłem się między bramami wyjściowymi, z wypuszczaniem do pracy grupy więźniów zatrudnionych
poza obrębem Zakładu. Bramowy wyczytywał nazwisko:
- „Kowalski… , Nowak… „
a wyczytywani dopowiadali:
- „Jan, syn Grzegorza… Stanisław, syn Adama… ”
Skazani wyszli poza bramę, a ja zapytałem bramowego:
- „Jest Pan przekonany, iż wyszli ci więźniowie, co wyjść powinni? Czy
nikt z nikim się nie zamienił?”
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- „Niech Pan Panie Naczelniku nie wywołuje wilka z lasu. Ja takiej
pewności nie mam, lecz tożsamość tych więźniów sprawdził już przecież oddziałowy wypuszczając ich z oddziału mieszkalnego.”
No to ja odstawiwszy rower powędrowałem do oddziału mieszkalnego.
- „Panie oddziałowy może zerknę do książki zatrudnienia. A poza tym
czy jest Pan pewien, że do pracy poszli rzeczywiście ci więźniowie, co wyjść
powinni?”
I na to oddziałowy:
- „Niech Pan na razie do książki zatrudnienia nie zagląda. Kiedy
wypuszczam całą grupę więźniów, to nie za bardzo mam czas na porządne
odnotowanie tego w książce. Robię to spokojnie nieco później, kiedy sprawdzę
w celach, czy nikt się z nikim nie zamienił. Pan się dziwi? Nie ma obaw, przecież
wszystkich wychodzących z Zakładu sprawdza bramowy.”
No i kółko się zamknęło! Lecz ja mogłem później w Centrali wspierać
starania Wydziału Ochrony i Dowodzenia o wprowadzenie tzw. kart tożsamości
skazanych, zaopatrzonych w ich, wykonane w zakładach karnych, fotografie.
W dziale ewidencji poczęstowano mnie kolejną kawą. Obok na biurku
stos jednorodnych, wypełnionych prawie identycznie druków: zwolnienia skazanych z zatrudnienia w miejscowym Przedsiębiorstwie Konfekcji Odzieżowej.
Pytam o postępowanie z tymi drukami, jako że widziałem je w tym samym
miejscu już kilka dni temu.
- „To są zaświadczenia o zwolnieniu z PKO skazanych, których
przetransportowano do innych zakładów karnych. Powinniśmy je wysyłać w ślad
za skazanymi.”
- „Powinniście, a nie wysyłacie?”
- „Panie Naczelniku, przecież, jeśli w aktach skazanych oznaczono datę
przetransportowania, to wszyscy wiedzą, iż skończyli pracę w Przedsiębiorstwie
w Raciborzu. No i często darujemy już sobie tę zbędną korespondencję.”
I poszedłem do dyrektora Przedsiębiorstwa:
- „Panie Dyrektorze, dlaczego produkujecie takie zbędne papiery, które
niczemu nie służą?”
- „Tak przewiduje stosowna instrukcja Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych i staramy się jej nie uchybiać. Poza tym…
rozumiemy konieczność zatrudnienia u nas żony jednego z miejskich ważnych
oficjeli, a ona tak naprawdę do innej pracy, niż wypełnianie takich druków się nie
nadaje.”
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O sprawie doniosłem uprzejmie Dyrektorowi Zarządu Przedsiębiorstw
i Gospodarstw Pomocniczych, płk. Zdzisławowi Maciasowi.
A jeśli chodzi o nasze ściśle penitencjarne podwórko? Nic nowego,
mogłem tylko naocznie obserwować nieustanne „wycieczki” wychowawców
z oddziałów mieszkalnych do działu ewidencji, aby dotrzeć do niezbędnych im
danych o skazanych.
Ale o aktach skazanych, o Teczkach osobopoznawczych „B” piszę
w innym miejscu.
Przestrzegaliśmy w Wydziale Penitencjarnym dość skrupulatnie zasady,
aby przed nadaniem przepisom lub wytycznym ostatecznego kształtu, przedyskutować je, przedstawić założenia, uzasadnić ewentualne kontrowersyjne projekty
rozwiązań, kierownikom działów penitencjarnych jednostek terenowych. Najlepszą ku temu okazję stanowiły spotkania, szkolenia, organizowane przez
Wydział w ośrodkach doskonalenia kadr w Popowie lub w Kulach. Były to
najczęściej szkolenia, seminaria i dyskusje, prowadzone w dość luźnej atmosferze.
Ważne były bowiem rozmowy kuluarowe, prowadzone czasem przy
wieczornym ognisku, rozpalanym w plenerze ad hoc, bez przygotowań. Pamiętam
w Popowie, jesienią, przy takim ognisku, ktoś rzucił hasło pieczenia ziemniaków.
O ziemniaki nie było trudno, kuchnia w pobliżu. Ktoś inny zaproponował, aby
wypić coś „z gwinta”. O alkohol było jednak trudniej. Ognisko płonęło wolno.
Zanim zaczęło przygasać, zdążono dostarczyć nieco, zakupionego w najbliższej
wiosce, alkoholu. Był to jednak czas dość „pustych półek”, udało się zdobyć
jedynie dwie butelki… rumu. I tak zapijając pieczone kartofle kropelkami rumu
toczylismy długo jeszcze kuluarowe penitencjarne dyskusje.
W czasie szkoleń i spotkań dochodziło jednak także do indywidualnych
rozmów w cztery oczy. Zazwyczaj z naszej, pracowników Wydziału, niekiedy
uczestników, inicjatywy. Pamiętam rozmowę z wychowawcą z Krakowa – starałem się zapomnieć szybko jego nazwisko. Do pomieszczenia dla wykładowców, w którym piłem w czasie przerwy w zajęciach kawę, wszedł wychowawca w stopniu kapitana i poprosił o chwilę posłuchania.
- „Panie Naczelniku, wiem, iż przez cały czas trwania dzisiejszych zajęć,
patrzył Pan zza stołu prezydialnego na mnie. Wiem, że Pan mnie rozpoznał.
Proszę więc tylko o zgodę na moje natychmiastowe zwolnienie ze Służby.”
Widziałem przed sobą wzruszoną twarz słuchacza, którego na sali wykładowej w ogóle nie zauważyłem. Zdziwiony pytam, o co chodzi.
- „Widzi Pan, mam za sobą krótki epizod pomagania uczestnikom ruchu
oporu, bezpośrednio po II wojnie światowej. Po ujawnieniu tego faktu, osadzono
mnie nieletniego, na Montelupich, a kiedy po kilku dniach mnie zwalniano,
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naczelnik więzienia życzył mi, abym już nigdy więcej nie musiał być aresztowany. Skończyłem studia, rozpocząłem pracę w budownictwie, a tu albo fuszerka,
albo szwindel, i do więzienia trafić łatwo. Kolejna praca w spółdzielczości – tak
samo. I pomyślałem, że w Służbie Więziennej będzie bezpiecznie. I tak było do
dzisiaj, kiedy… zostałem przez Pana rozpoznany, jako ten nieletni z tamtych
lat…”
Zapewniłem chłopaka, że może pracować spokojnie i uprzytomniłem
mu, że gdyby się nie mylił, to ja musiałbym być, o co najmniej kilkanaście lat
starszy. Co to znaczy zasugerować się…
W efekcie toczonych przez wiele tygodni, w różnych miejscach i gronach
prac, wydane zostało zarządzenie nr 49/75 CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia
13.08.1975 r. w sprawie zakresu i organizacji pracy penitencjarnej, a prawie dwa
lata później zarządzenie nr 12 Dyrektora CZZK z dnia 25.05.1977 r. w sprawie
organizacji pracy oświatowo-wychowawczej i szczegółowych zasad prowadzenia
pracy penitencjarnej oraz zakresu obowiązków pracowników działów penitencjarnych, stanowiące instrukcję w sprawie działalności kulturalno-oświatowej.59
Opracowanie i wydanie kompleksowe przepisów penitencjarnych możliwe było głównie dzięki przychylności płka Juliusza Petrykowskiego – zastępcy
dyrektora CZZK; on przecierał ministerialne szlaki legislacyjne.
Wiele rozwiązań omawianych przepisów odczytywanych po latach może
dziwić. Trzeba jednak pamiętać o toczących się wtedy dyskusjach dotyczących
więziennictwa, o wygłaszanych publicznie poglądach na cele i funkcje kary.
Wyrażano np. w centrali partyjnej poglądy, iż więźniom nie powinno się w ogóle
udostępniać treści rozrywkowych, ani umożliwiać nauki na poziomie średniej
szkoły ogólnokształcącej. Instrukcja k-o wprowadzała też pewne standardy

59
Zarządzenia te zostały też udostępnione w broszurze: „Przepisy w sprawie zakresu
i organizacji pracy penitencjarnej w zakładach karnych i aresztach śledczych” wydanej w czerwcu
1977 roku przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych; tam też zamieszczono m.in. wytyczne
Dyrektora CZZK: w sprawie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych przejawów podkultury
więziennej z 2.04.1975 r.; w sprawie realizacji w zakładach karnych dla kobiet odstępstw od
przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności z 26.05.1975 r.;
w sprawie aktywizowania kontaktów wychowawczych skazanych rodziców odbywających karę
pozbawienia wolności z ich dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
z dnia 1.10.1976 r.; w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności wobec młodocianych z dnia
21.12.1976 r.

Omówienie tych przepisów zob. m.in.: J. Korecki, B. Pawlaczyk: Przepis, na który czekaliśmy. Praca penitencjarna – kompleksowe uregulowania „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 19 s. 2; MPP
t. II s. 231; Podstawowe oddziaływania resocjalizacyjne. Praca penitencjarna – kompleksowe uregulowania „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 20 s. 2; MPP t. II s. 240
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wyposażenia zakładów karnych w sprzęt kulturalny i sportowy; stwarzała w ten
sposób podstawy projektowania zaplecza kulturalno-oświatowego, sportowego
i służącego nauczaniu w trakcie planowania remontów, rozbudowy lub budowy
nowych zakładów karnych. Pamiętać też trzeba, iż zakłady karne wciąż stawały
przed dylematem: skromne środki pieniężne przeznaczyć na zakup opału czy
książek lub sprzętu sportowego. Wygrywał oczywiście opał.
Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o tym, jak przeciwny projektowaniu i budowie zaplecza szkolnego, inżynier H. B. z Wydziału Inwestycji
w Centralnym Zarządzie w kilka lat po wydaniu przepisów penitencjarnych
zabiegał w Wydziale Penitencjarnym o skierowanie do szkoły średniej swego,
skazanego za spowodowanie wypadku drogowego na 8 lat pozbawienia wolności,
syna.
Początki lat siedemdziesiątych charakteryzowały się różnorodnymi
problemami, które trzeba było podejmować i rozwiązywać.

Akta osobowe skazanych i tymczasowo aresztowanych
Rozstrzygnięcia wymagała m.in. problematyka dokumentacji osobopoznawczej. Kiedy rozpoczynałem pracę w 1960 roku, wychowawca zobowiązany
był prowadzić tzw. „dziennik pracy wychowawcy”, w którym czynił bieżące
zapisy osobopoznawcze, wykorzystywane później głównie w czasie opiniowania
skazanych. „Dziennik” ten był kilkusetstronicowym brulionem w twardej
obwolucie – drukiem przesyłanym z Centrali. Wkrótce potem wprowadzono do
użytku „karty indywidualne” – czterostronicowy druk na kartonie formatu A-4;
między złożone „obwoluty” można było wklejać, w miarę potrzeby, kartki
z obserwacjami dotyczącymi skazanego. Wszelkie decyzje o przyznanych nagrodach (druk „wniosku o udzielenie nagrody”), o wymierzonych karach dyscyplinarnych (druk „wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej”) wychowawca
przekazywał do akt skazanego prowadzonych i przechowywanych w działach
ewidencji i rozmieszczenia. Do tych akt wychowawca zmuszony był sięgać
w trakcie opiniowania wniosków o przyznanie kolejnych nagród lub o wymierzenie kar dyscyplinarnych oraz w trakcie opracowywania opinii w przypadku
ubiegania się skazanego o warunkowe zwolnienie. Sięganie do tych akt wiązało
się zawsze z wędrówką wychowawcy z oddziału mieszkalnego do budynku
administracji.
Zaproponowaliśmy wyodrębnienie „Części B” akt osobowych skazanego, której gospodarzem byłby wychowawca, akt osobopoznawczych, które
w wypadku ponownego osadzenia w areszcie lub dla odbycia kary, byłyby
kontynuowane także w kolejnej jednostce penitencjarnej. Stanowiło to
swoisty wyłom w dotychczasowej praktyce z dwóch co najmniej względów.
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Wychowawcom stwarzano określony warsztat pracy – bez wglądu do „Teczki B”,
nie można było podjąć praktycznie żadnej decyzji dotyczącej skazanego. Po
drugie – w wypadku przekazania „Teczki B” do kolejnego aresztu lub zakładu,
w archiwum zakładu, z którego zwolniono skazanego, pozostawała tylko „Teczka
A”, stanowiąca jedynie dokumentację prawną pozbawienia wolności. Wszystkiego można się było dowiedzieć o byłym skazanym tylko w zakładzie karnym,
z którego zwolniony został po raz ostatni. To pociągało też za sobą po stronie
Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych obowiązek informowania
zakładu karnego, z którego skazany został zwolniony o ponownym jego osadzeniu i o potrzebie przesłania „Teczki B” do tego kolejnego aresztu lub zakładu
karnego.
Jednym słowem rewolucja. A przełożeni na ogół rewolucji nie lubią.
Generał S. Filipiak – jak mi się wówczas wydawało – rozumiał istotę intencji, lecz
też ową „rewolucję”, i… tradycyjnym sposobem powołał w tej mierze zespół.
Jednocześnie zezwolił jednak na eksperymentalne wprowadzenie „Teczek B”
w kilku zakładach, m.in. w Strzelcach Opolskich i w Iławie oraz w Areszcie
Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Uwzględnił nasze, Wydziału, kandydatury
członków zespołu, m.in. wychowawców: W. Oliwy ze Strzelec Opolskich
i B. Dymowskiego z Iławy. Szefem zespołu uczynił jednak Z. Sołtysiaka,
naczelnika Aresztu w Mokotowie, którego uważaliśmy – jak się potem okazało
niesłusznie – za konserwatystę w penitencjarystyce.
Po kilku miesiącach Wiesiek Oliwa przedstawił wręcz petycję wychowawców ze Strzelec Opolskich, wnoszących o wprowadzenie „Teczek B”;
wychowawca B. Dymowski był mniejszym entuzjastą nowości. Kiedy jednak
naczelnik Z. Sołtysiak opowiedział się zdecydowanie za wprowadzeniem
„Teczek B”… generał sięgnął po koniak ze swej pancernej szafy. Stało się.
Wdrażanie nowej dokumentacji osobopoznawczej napotykało na pewne
trudności (nowe druki akt, określanie obowiązków ich zakładania i prowadzenia
przez działy ewidencji i zatrudnienia oraz wychowawców, przechowywanie
teczek w oddziałach mieszkalnych itp.). No i kontrola i nadzór nad tym
wszystkim. Pamiętam złożoną mi przez st. inspektora Wydziału, ppłk. Mikołaja
Ilkiewicza, informację o tym, że w Zakładzie Karnym w Barczewie nie zaprowadzono „Teczki B” dla skazanego Ericha Kocha; dopiero po chwili uświadomiliśmy sobie, że prowadzenie „Teczek” dotyczy tylko skazanych na karę
pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych, lecz nie obejmuje osób
skazanych na śmierć.
Oczywiście rozwiązanie to nie było lekiem na wszelkie zło.; „Teczki B”
po latach pęczniały wraz z kolejnymi powrotami recydywistów do zakładów
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karnych. A sądy równolegle sporządzały i przekazywały do Centralnego Rejestru
Skazanych tzw. teczki recydywistów.
A dziś „Teczki B”, i nie tylko one, przechodzą do lamusa ustępując
miejsca komputeryzacji i nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym.

Informacje przekazywane przez sądy
Wiele czasu w kilkudziesięciu latach pracy zajmowała mi problematyka
współdziałania administracji więziennej i sądów, zarówno orzekających jak i penitencjarnych.
Sądy orzekające miały od 1969 r. ustawowy, obowiązek przekazywania
administracjom aresztów śledczych i zakładów karnych, posiadanych informacji
o osobach skazanych. Przecież w toku postępowania przygotowawczego i sądowego gromadzi się w aktach sądowych wiele danych bardzo istotnych w opracowywaniu programów postępowania z więźniami. Także od dawna istniał
problem, w jaki sposób to czynić, jak przekazywać kopie orzeczeń sądowopsychiatrycznych i biegłych psychiatrów lub psychologów? W art. 11 k.k.w.
z 1969 r. ustalono, iż ma to nastąpić w postaci tzw. wykazów informacji. A więc
druczek, wypełniony bardziej lub mniej szczegółowo. Ale przede wszystkim te
wykazy miały być przekazywane dopiero w chwili kierowania wyroków do
wykonania, a więc po ich uprawomocnieniu się, czyli stanowczo zbyt późno.
W międzyczasie przecież administracja aresztu nadawała więźniowi określoną
grupę klasyfikacyjną, wysyłała go do zakładu karnego takiego czy innego typu,
kierowała do pracy lub nauki. Od zapadnięcia do uprawomocnienia wyroku mijały
miesiące, a nawet lata. A jeśli z wykazu informacji wynikało jednoznacznie, iż
popełniono błąd w klasyfikacji, jeśli więzień, o którym wiele nie wiedziano
dokonał ucieczki?
Z mankamentem takich rozwiązań zgadzali się prawie wszyscy.
W 1973 r. udało nam się uzgodnić z Departamentem Nadzoru Sądowego, wcześniejszy termin przesyłania tych wykazów – w piśmie wspólnym ustalono, iż
wykazy mają być przekazywane wraz z zawiadomieniem o nieprawomocnym
skazaniu.60
Pismo Dyrektora Generalnego do Spraw Więziennictwa i Dyrektora Departamentu Spraw
Karnych M.S. z dnia 20 IX 1973 r. L. dz. NOP/880/73 i WS I 616/832/73 do prezesów sądów
wojewódzkich, naczelników wojewódzkich zarządów zakładów karnych, prezesów sądów powiatowych, naczelników zakładów karnych i aresztów śledczych: „Sądy powinny, w celu umożliwienia
administracji aresztu śledczego dokonywania bardziej trafnej klasyfikacji os6b tymczasowo
aresztowanych - skazanych nieprawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, dołączyć do
zawiadomienia o wydaniu takiego wyroku informację o skazanym, o której mowa w art. 12 § 2 k.k.w.
Przesłanie administracji aresztu śledczego wykazu informacji równocześnie z zawiadomieniem
60
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Pismo sobie, kodeks karny wykonawczy sobie, a praktyka bez zmian. Już
po odejściu na emeryturę, będąc członkiem Zespołu ds. Nowelizacji Prawa
Karnego Wykonawczego, zabiegałem o to, by ustalenia z tamtego pisma stały się
normą ustawową. Dokonano tego w trakcie kolejnych nowelizacji k.k.w w 2002 r.
(art. 11 § 1 k.k.w.) – jaka praktyka jest dziś?
Jeszcze gorzej przedstawiało się przekazywanie informacji osobopoznawczych o nieletnich z zakładów poprawczych do aresztów śledczych lub
zakładów karnych, nawet, jeśli nieletni, skazani za przestępstwo popełnione
w czasie pobytu w zakładzie poprawczym, przekazywani byli bezpośrednio do
więzienia. Prezentowano stanowisko, iż przeszłość zakładu poprawczego nie
powinna ciążyć na nieletnim, nawet w przypadku skazania go później na karę
pozbawienia wolności. Idea może i szczytna, choć wszyscy o takiej przeszłości
faktycznie wiedzieli.

Oddziały obserwacyjno-rozdzielcze
Od końca lat pięćdziesiątych funkcjonowały w aresztach śledczych,
głównie w miastach wojewódzkich, oddziały obserwacyjno-rozdzielcze. Różny
był nieraz stopień ich zorganizowania. Niemniej zawsze był w nich zatrudniony
psycholog (niekiedy kilku psychologów), wydzielone były cele mieszkalne
(najczęściej kilkanaście), w których osadzano także osoby nieprawomocnie skazane. Kierujący oddziałami psychologowie nie sprawowali wobec poddawanych
obserwacji żadnych kompetencji dyscyplinarnych. Do zadań oddziałów należało:
1) zakwalifikowanie skazanego do określonego zakładu karnego ze wskazaniem
zasad rozmieszczenia wewnątrz tego zakładu, 2) wskazanie najbardziej celowych
środków i metod oddziaływania penitencjarnego ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju zatrudnienia i szkolenia, 3) ustalenie prognozy trudności wychowawczych, jakie może sprawiać skazany w czasie odbywania kary, 4) wykorzystanie
materiałów badawczych dla uogólnień dotyczących polityki penitencjarnej. Badania przeprowadzane były przez zespół specjalistów (psycholog, lekarz i pedagog)
przez okres jednego do trzech miesięcy. 61

o nieprawomocnym skazaniu zwalnia sądy od obowiązku ponownego sporządzania takiego wykazu
przy kierowaniu orzeczenia do wykonania." (nie publikowane). Zob. też mój artykuły: Wiedza dla
praktyki nie dla archiwów „Gazeta Sądowa” 1973 nr 5 s. 3; MPP t. II s. 71, Gromadzenie danych
osobopoznawczych niezbędnych w praktyce penitencjarnej „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości”
1976 nr 2 s. 43-51; MPP t. II s. 280
61

Za S. Lelentalem: Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Uniwersytet Łódzki, 1983 r.

s. 167-168
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Ustalane były przepisami i zaleceniami kryteria obligatoryjnego i fakultatywnego kierowania skazanych na obserwację. Z reguły skazanych kierowanych
do oddziału było znacznie więcej niż miejsc w oddziałach. Opóźniało się diagnozowanie oczekujących w kolejkach, lecz co gorsza opóźniało się także obejmowanie ich opieką psychologiczną, mimo wyraźnej nieraz ku temu potrzeby.
Byliśmy w Wydziale przekonani, że jeśli w areszcie śledczym czy w zakładzie
karnym zatrudniony jest psycholog, nic nie stoi na przeszkodzie, by objął swoim
zainteresowaniem skazanego oczekującego na przyjęcie w oddziale obserwacyjno-rozdzielczym.
W pewnym okresie wytworzyła się sytuacja niekorzystnego podziału
psychologów na tych pracujących w oddziałach obserwacyjno-rozdzielczych i na
pozostałych - psychologów „ogólnopenitencjarnych”. Pierwsi z nich rezerwowali
sobie niejako wyłączność na diagnozowanie w ogóle; ograniczali się przy tym do
diagnozowania skazanych w oddziałach obserwacyjno-rozdzielczych, włączali się
niechętnie lub wcale w rozwiązywanie palących niekiedy problemów psychologicznych w populacji skazanych i aresztowanych, osadzonych poza oddziałami.
Ci drudzy nie chcieli – i słusznie – być pozbawieni prawa do diagnozowania
skazanych.
Naczelnicy aresztów i zakładów stawali najczęściej po stronie tych
drugich psychologów, bardziej przydatnych na co dzień. Wobec coraz wyraźniejszego alienowania się psychologów oddziałów obserwacyjno-rozdzielczych
z bieżącego funkcjonowania aresztów, w których utworzono te oddziały, postanowiliśmy zrezygnować z ich organizacyjnego wyodrębnienia, stwarzając
jednocześnie wyraźnie w praktyce i w przepisach warunki prowadzenia przez
wszystkich psychologów zarówno zadań obserwacyjno-rozdzielczych jak i korekcyjnych. Organizacyjnego wydzielenia oddziałów obserwacyjno rozdzielczych nie
przewidziano więc w „Przepisach w sprawie zakresu i organizacji pracy penitencjarnej w zakładach karnych i aresztach śledczych” z 1975 r.
Zmiany te wywołały burzę w środowiskach naukowych, dla których ważniejszy był jak się okazało szyld, a nie faktyczne funkcjonowanie w więziennictwie badań i opieki psychologicznej świadczonej skazanym. Nie przemawiały,
do niektórych zwłaszcza prawników, także publikowane, krytyczne oceny pracy
oddziałów obserwacyjno-rozdzielczych i stanu realizacji formułowanych w oddziałach zaleceń.62
62
T. Kostewicz: Nieodzowny warunek indywidualizacji [tam zwłaszcza wypowiedź
Bazylego Pawlaczyka, zastępcy naczelnika Wydziału Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie
Zakładów Karnych] „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 12 s. 1, 3, nr 13 s. 4; J. Majer: Kariera i zmierzch
eksperymentu „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 13 s. 6, 15; Badania psychologiczno-penitencjarne. Jak
uzyskać jasny obraz [dyskusja w redakcji: uczestnicy: mgr Maria Gordon – psycholog w Zakładzie

96

Aby poprawić i przyspieszyć wdrażanie do pracy w warunkach więziennych psychologów nowoprzyjmowanych, utworzono w Areszcie Śledczym we
Wrocławiu przy ul. Sądowej Oddział Diagnostyki Psychologiczno-Penitencjarnej,
w którym m.in. wyposażano psychologów w narzędzia badawcze, testy itp.63
Poznański ośrodek uniwersytecki zainicjował w tym czasie przedsięwzięcia zmierzające do opracowania i wydania w postaci aktu normatywnego
tzw. „statusu psychologa penitencjarnego” – prowadziliśmy na ten temat liczne
dyskusje głównie z dr. Bogusławem Waligórą i dr. Leszkiem Paryzkiem. Przegadaliśmy z dr B. Waligórą i dr. Januszem Górskim cały długi wieczór w Ośrodku
Doskonalenia Kadr w Zwartowie. Inicjatywa psychologów skończyła się
w zasadzie w momencie, kiedy poinformowaliśmy, że jednocześnie rozpoczynamy pracę nad „statusem pedagoga penitencjarnego”. Inicjatywy pracowników
nauki rozeszły się z biegiem tygodni po przysłowiowych kościach. W efekcie nie
opracowano statusu ani psychologów, ani pedagogów…
Po latach wracały postulaty reaktywowania oddziałów obserwacyjno-rozdzielczych. Rozważano to np. na początku lat osiemdziesiątych. Oto
niektóre wypowiedzi uczestników dyskusji w Redakcji „Gazety Penitencjarnej
w 1981 roku:
„Jeżeli powołanie oddziałów obserwacyjno-rozdzielczych byłoby tylko
ukłonem w stronę naukowców, że wracamy do koncepcji tych oddziałów, to nie
widzę w tym większego sensu. Pamiętam dobrze z praktyki okres, kiedy istniały
oddziały i następny, kiedy wprowadzono badania niezależnie od ich istnienia i nie
widzę różnicy na korzyść oddziałów. Powiedzmy sobie szczerze – większość założeń, co do organizacji ich pracy pozostała na papierze, a w praktyce w oddziale
pracował tylko psycholog konsultujący się z psychiatrą.” - H. Michalski.
„W zasadzie poza czysto organizacyjnymi sprawami w samym sposobie
prowadzenia badań psychologiczno-penitencjarnych niewiele się zmieniło. Tak
uważa większość zainteresowanych i takie jest moje odczucie, a zaczynałam pracę
Karnym w Elblągu, mgr Józef Korecki – naczelnik Wydziału Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, mgr Lucyna Skubis – psycholog w Areszcie Śledczym w Katowicach,
dr Aleksandra Szymanowska – z Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Jacek Szymański – psycholog w Oddziale Diagnostyki PsychologicznoPenitencjarnej w Areszcie Śledczym we Wrocławiu; oprac.: H. Michalski i J. Majer] „Gazeta
Penitencjarna” 1981 nr 8 s. 4-5, 14, fot.; MPP t. II s. 517; J. Górski: Orzecznictwo psychologicznopenitencjarne w aresztach śledczych „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1982 nr 1 s. 66-80;
K. Różański: Wieże z kości słoniowej „Forum Penitencjarne” 1999 nr 12 s. 1
63
J. Gdula, S. Kułażyńska, S. Sapkowski: Czym jest, czym być powinien? Z problematyki
Oddziału Diagnostyki Psychologiczno-Penitencjarnej. „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 3 s. 12-13, il.;
S. Sapkowski: Schematy do powielenia. Z doświadczeń oddziału diagnostyki psychologicznopenitencjarnej. „Gazeta Penitencjarna” 1987 nr 7 s. 6-7
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jeszcze w oddziale obserwacyjno-rozdzielczym.” „Ja również nie uważam, że
koniecznie trzeba wracać do modelu wydzielonego oddziału, ale na pewno trzeba
nadać większą rangę badaniom diagnostycznym.” - L. Skubis.64
Po roku 1984, nowe kierownictwo Wydziału Penitencjarnego pod wodzą
naczelnika, psychologa Jerzego Rybarczyka, powróciło jednak do wydzielania
odrębnych oddziałów diagnostyki penitencjarno-psychologicznej; znów oddzielano drzwiami kilka lub kilkanaście cel mieszkalnych, tworzono etaty kierowników
tych oddziałów itp. Wróciło nowe; nie mnie jednak oceniać efekty tych przedsięwzięć.

Praca penitencjarna
Praca penitencjarna, którą zgodnie z nazwą Wydział Penitencjarny miał
organizować, stwarzać jej ramy prawne i służącą jej bazę materialną i kadrową,
nadawała się zawsze na pierwsze strony w zawodowych periodykach, na referaty
w gremiach penitencjarnych.
Gorzej bywało w praktyce. Z wielu przyczyn. Zakład karny to przecież
„zakład penitencjarny”, lecz w nim „dział penitencjarny”, zwłaszcza zaś
liczba wychowawców w tym dziale, stanowiły zaledwie kilka, a co najwyżej
kilkanaście, procent załogi, i to z reguły młodszej stażem i wiekiem. Starsi,
doświadczeni w Służbie wychowawcy, zdążyli już zazwyczaj awansować na
stanowiska kierownicze lub „bardziej odpowiedzialne”.
Nowoprzyjmowani do służby absolwenci wyższych uczelni, z ambicjami, gaszeni zazwyczaj na samym wstępie, ogromem codziennych, technicznych
wręcz obowiązków, niewymagających wcale kwalifikacji pani magister, czy pana
magistra. Bo to zadbać o porządek, o dostarczenie skazanemu kurtki z magazynu,
wyjaśnić niezgodność na koncie depozytowym skazanego, pokwitować odebranie
znaczków pocztowych, dopilnować terminowego wysłania korespondencji urzędowej… można by tak wyliczać.
A do tego brak środków na odpowiednie doposażenie świetlicy lub
biblioteki więziennej. Albo brak tej świetlicy w ogóle. Wypożyczanie książek
pośrednio, bez dostępu skazanych do bibliotecznych regałów, no bo pieniędzy
starczy ledwo na wyżywienie, opał i wodę. Wystarczy? By rzucić to wszystko!

64
Zob.: Badania psychologiczno-penitencjarne. Jak uzyskać jasny obraz [dyskusja
w Redakcji] „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 8 s. 4-5, 14; MPP t. II s. 517
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Poszukiwaliśmy w Wydziale sposobów na podniesienie rangi wychowawców, na stworzenie wyraźnie zapisanych podstaw ich działalności, na uruchamianie służących temu instytucji. 65
Stwarzaniu lepszych możliwości prowadzenia pracy penitencjarnej miała
służyć m.in. koncepcja tzw. oddziałów wewnętrznych, w których pracowałyby
wydzielone zespoły pracowników, gdzie działałyby odrębne komisje. Jeszcze
w 1982 roku, w czasie trwania stanu wojennego pisałem:
„Sprawdźmy eksperymentalnie w kilku dużych, zróżnicowanych rodzajem
i typem, zakładach karnych, coraz wyraźniej zarysowującą się koncepcję oddziałów wewnętrznych. Mogą one stworzyć, jak się wydaje, w poszczególnych oddziałach mieszkalnych, płaszczyznę i warunki rzeczywistego współdziałania funkcjonariuszy pionów ochrony i penitencjarnego. Przybliżą decyzje podejmowane przez
kierownika oddziału do sytuacji zdarzających się bezpośrednio w środowisku
skazanych.” 66
Wychowawcy, którym przypisywano permanentnie zbyt liczne grupy
skazanych, stawali ciągle przed dylematem, jak sobie poradzić z problemem
indywidualnego zainteresowania każdym skazanym. Był to dylemat z rzędu
tzw. kwadratury koła. Nawet w okresach poamnestyjnych liczby te nie były niższe
niż 80. skazanych. Dostrzegaliśmy to w Wydziale.
Jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego wyrażałem publicznie opinię,
iż wychowawca z licznej grupy powinien wybrać kilkunastu, nie więcej
skazanych, którzy wymagają jego zainteresowania i pomocy, a pozostałym
zakomunikować, aby zgłaszali się do niego, gdy uznają taką potrzebę. Zająć się
stu skazanymi znaczy bowiem nie zajmować się nikim. Lecz dla tych kilkunastu
być wychowawcą z prawdziwego zdarzenia. Takiemu stanowisku daliśmy wyraz
w kodeksie karnym wykonawczym z 1987 r. wprowadzając system programowanego oddziaływania właśnie dla tych kilkunastu, rezerwując dla pozostałych
tzw. system zwykły. Praktyka poszła jednak w innym kierunku; w statystykach
żądanych przez Centralę, prześcigano się wręcz wskaźnikami: kto ma więcej

65
J. Korecki: To co najważniejsze „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 3, 1; MPP t. II s. 105;
Osiągnięcia i perspektywy „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 1 s. 1; MPP t. II s. 409; Priorytet dla
wychowawców „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 1 s. 1-2; MPP t. II s. 424; Mierzyć siły „Gazeta
Penitencjarna” 1981 nr 7 s. 2-3; MPP t. II s. 500; H. Michalski: Na pierwszym planie porządek i bezpieczeństwo „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 8 s. 1, 3; MPP t. II s. 597; Do zrobienia mamy dużo, rozm.
E. Zakrzewska „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 7 s. 6-7; MPP t. II s. 613; Kolejny etap doskonalenia
modelu rozm. H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 21 s. 1-2; MPP t. II s. 635
66

J. Korecki: O potrzebie normalizacji „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 1 s. 6-7; MPP

t. II s. 517
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skazanych w systemie programowanego oddziaływania. Wskazywałem na to naczelnikowi Wydziału Penitencjarnego, Wiesławowi Rostkowskiemu, m.in. w trakcie gorącej dyskusji w czasie konferencji w Uniwersytecie Białostockim. 67 Były
oczywiście i głosy przeciwne temu stanowisku; zwłaszcza Ryszard Musidłowski,
podnosił w swoich publikacjach, iż żadnego skazanego nie można wyłączać poza
nawias oddziaływań resocjalizacyjnych. 68
W regulaminach więziennych i przepisach wykonawczych kreowaliśmy
instytucje, które miały nadawać pewien impet działalności penitencjarnej i wymuszać autentyczne zainteresowanie kierownictw i załóg zakładów karnych merytoryczną pracą ze skazanymi. Myślę tu o ocenach atmosfery wychowawczej
w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz o okresowych ocenach postępów
w resocjalizacji poszczególnych skazanych.

Oceny atmosfery wychowawczej
Po dyskusjach prowadzonych w czasie narad i konferencji z przedstawicielami zakładów karnych i aresztów śledczych, najbardziej owocnych, tych
prowadzonych w kuluarach, wprowadziliśmy do przepisów o organizacji i prowadzeniu pracy penitencjarnej z 1975 r. tzw. roczne oceny atmosfery wychowawczej we wszystkich jednostkach penitencjarnych. Oceny takie miały stwarzać,
i stwarzały w praktyce, choć jedną w roku okazję, by rzeczywiście zastanowić się
nad wypełnianiem celów ustawowych przez nasze zakłady. Sposób i rzetelność
tych ocen zależały głównie od osób je przygotowujących, niemniej zawsze były
sporządzane na piśmie. Omawiano je na zebraniach całej załogi; prezentowano też
załogom wnioski z tych ocen wynikające.
A wśród wniosków powinny się znaleźć m.in. propozycje w zakresie
stosowania ewentualnych odstępstw od przewidzianych w regulaminie sposobów
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec np. skazanych kobiet, młodocianych, nieumyślnych, niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie itp.,
w zależności od przeznaczenia zakładu. I chcieliśmy, by pewne fragmenty tych
ocen były przedstawiane więźniom, choćby trochę na zasadzie: „dzieje się u nas
67
Zob. dyskusja w czasie konferencji X [Dziesięć] lat obowiązywania Kodeksu karnego
wykonawczego: praca zbiorowa. Materiały opublikowane w 2009 r.
68
R. Musidłowski: Resocjalizacja czy nie? „Forum Penitencjarne” 1999 nr 4 s. 11, il.,
Pasywna resocjalizacja „Forum Penitencjarne” 2000 nr 3 s. 11, il., 2002 nr 12 s. 9, 25, il., Systemy…
„Forum Penitencjarne” 2003 nr 11 s. 18-19, il.
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nieźle, będzie więcej nagród, zezwolimy w takim to, a takim oddziale na otwieranie cel w porze dziennej” lub odwrotnie: „oceniamy wasze zdyscyplinowanie,
jako naganne, w związku z tym rzadziej będziemy udzielali przepustek itp.”. Choć
raz w roku, kierownictwo zakładu musiało dokonać swoistego rachunku z włodarstwa swego i przedstawić ocenę jednostce nadrzędnej. Stworzyliśmy więc
instytucję, zbliżoną do oceny całych zakładów i aresztów. Do czasu mej pracy
w Centrali staraliśmy się w Wydziale przykładać dużą wagę do sposobu i rzetelności przygotowywania tych ocen atmosfery wychowawczej. 69

Oceny okresowe
Zastanawianiu się nad losem poszczególnego penitenta służyć miały
tzw. okresowe oceny postępów procesu resocjalizacji, dokonywane przez komisje
penitencjarne. Oceny takie mieli przygotowywać wychowawcy – nakłanialiśmy,
by czynili to przy współudziale skazanego, by wspólnie ze skazanym stawali
przed komisją penitencjarną. Nawoływaliśmy, aby te oceny miały odpowiednią
oprawę, by rzeczywiście poświęcić skazanemu chwile refleksji.
Komisje penitencjarne musiały dysponować określonym bilansem czasu.
Czyniliśmy w związku z tym i w przepisach regulaminów więziennych, przepisach o działalności tych komisji i w przepisach o pracy penitencjarnej, wiele,
aby te komisje zajmowały się rzeczywiście sprawami istotnymi w zakresie
klasyfikacji, a nie bieżącymi sprawami np. w zakresie przenoszenia skazanych
z jednej do drugiej grupy roboczej. Staraliśmy się, by okresowej oceny nie musiano dokonywać zbyt często. Okresowa ocena miała stanowić podstawę ustalenia ze
skazanym programu wspólnego działania, np.: „ja wychowawca pomogę w szybkim skierowaniu do pracy odpłatnej”, „ja skazany kontynuując pracę odpłatną,
będę co miesiąc wysyłał określone kwoty pieniężne córce” lub: „ja skazany
uczynię wszystko, by pomyślnie ukończyć szkołę tu w zakładzie zamkniętym”,
„ja wychowawca postaram się o to, by zaraz po ukończeniu szkoły przeniesiono
cię do zakładu półotwartego położonego blisko twej rodziny”.

69
T. Kostewicz: Instytucja o cechach integrujących. W trzecią rocznicę powołania do życia.
„Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 17 s. 2-3; H. Michalski: Najkrótsza droga do integracji. Ocena
atmosfery wychowawczej „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 4 s. 3-4; Praca penitencjarna w ocenie
CZZK. Wychowanie, dyscyplina, zatrudnienie. Atmosfera wychowawcza problem podstawowy. Kolejny
etap doskonalenia modelu. [Tekst opracowanej w Wydziale Penitencjarnym Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych analizy stanu pracy penitencjarnej w zakładach karnych i aresztach śledczych]
„Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 20 s. 4-5; nr 21 s. 6-7; nr 22 s. 10-11, 14; J. Święconek: Sami
oceniajmy swoją pracę. W okręgu olsztyńskim. „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 13 s. 5
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Programy oddziaływań opracowywane po dokonaniu ocen okresowych
miały być w naszym przekonaniu właśnie podstawą zawierania swoistych kontraktów wychowawczych. Czy to się udawało? W niewielkim chyba tylko stopniu,
przecież jednak do tego dążono.70
Zakładaliśmy dużą rolę komisji penitencjarnych w tym względzie. Miały
z jednej strony ukazywać skazanemu zainteresowanie jego losem, z drugiej zaś
uświadamiać, iż ten los leży w jego własnych rękach. Miały też w jakimś stopniu
dyscyplinować wychowawców, zapobiegać spłycaniu przygotowywanych przez
nich ocen okresowych. Aby tak się działo, powtarzam, komisje penitencjarne
musiały dysponować określonym bilansem czasu. Po moim odejściu z Centrali na
komisje penitencjarne nakładano coraz więcej obowiązków i obowiązkom tym
nadawano rangę ustawową.71

Zakład Karny w Oleśnicy
Zakład Karny w Oleśnicy w latach 60-70-tych był przeznaczony głównie
dla skazanych nie w pełni sprawnych psychicznie (później określano to, jako dla
skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych). W latach, w których ministrem sprawiedliwości był Stanisław
Walczak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (nb. na pierwszym roku studiów
w latach 1955-1956 słuchałem jego wykładów z przedmiotu „Teoria państwa
i prawa”), w Oleśnicy powołano o swoistym statucie „zakład specjalny”.
Obowiązywał m.in. szczególny tryb kierowania skazanych do tego
zakładu specjalnego: o przyjęciu więźnia decydował jego dyrektor, stosownie do
własnej oceny odchyleń skazanego od normy, opisanych wyłącznie w dokumentach kierujących i od ilości wolnych miejsc. Z biegiem lat coraz trudniej było
skierować skazanego do Oleśnicy, oczekiwanie trwało miesiącami, a czas pobytu
skazanych w zakładzie specjalnym wydłużał się. Dyrektorem tego zakładu był
psychiatra M. D.; na etacie psychiatry zatrudniona była jego żona dr J. D. K.;
mieli sprawować opiekę specjalistyczną nad skazanymi, mieli też prowadzić

70
J. Korecki: Najpierw ocena potem kwalifikacja „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 1 s.1, 3;
MPP t. II s. 102, Oceny postępów w procesie resocjalizacji. Praca penitencjarna – kompleksowe
rozwiązania. „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 23 s. 5; MPP t. II s. 253; H. Michalski: Może zaczną
myśleć. Kartki z notatnika wychowawcy „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 23 s. 3, Okresowa ocena
„Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 3 s. 5; S. Tubek: Rola i znaczenie oceny „Gazeta Penitencjarna” 1975
nr 5 s. 1, 4, 6; S. Orliński: Nadal powierzchowne. Okresowe oceny. „Gazeta Penitencjarna” 1984
nr 10 s. 11
71

Zob. art. 76 k.k.w. - osiemnaście wyspecyfikowanych tam zadań komisji penitencjarnej.
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określoną działalność naukowo-badawczą, gromadzić doświadczenia w postępowaniu z tą grupą skazanych.

Zakład Karny w Oleśnicy

Całym Zakładem Karnym kierował naczelnik Alojzy Kowalski, odpowiedzialny za wykonywanie kary pozbawienia wolności, także wobec skazanych
przebywających w zakładzie specjalnym. Decyzje podejmowane wobec skazanych w dużej mierze należały do psychiatrów, a odpowiedzialność za całość
ponosił naczelnik.
Psychiatrzy poza pracą w Zakładzie wykonywali, absorbujące ich obowiązki biegłych sądowych i utrzymywali kontakty zagraniczne. To był dodatkowy
splendor i zarobek, a czasu na zajmowanie się skazanymi było coraz mniej.
Sytuacja taka trwała bezkonfliktowo przez dłuższy czas, głównie dzięki – w moim
przekonaniu – wyjątkowo koncyliacyjnej postawie naczelnika A. Kowalskiego.
Musiał z biegiem czasu tolerować coraz rzadszą obecność specjalistów w zakładzie specjalnym, a z jego decyzjami psychiatrzy liczyli się coraz mniej. Cierpiała
opieka specjalistyczna nad skazanymi, konflikty między skazanymi trudno było
rozwiązywać pod nieobecność specjalistów. Wydłużał się czas pobytu skazanych
w zakładzie specjalnym, a z braku wolnych miejsc nie przyjmowano nowych
skazanych.72
72
Zob. np. mój artykuł: Zadecydowały potrzeby praktyki „Gazeta Penitencjarna” 1973
nr 176 s. I; MPP t. II s. 85 oraz: T. Kolarczyk: Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 1992 nr 2/3 s. 68-86”, A. Kowalski: Wśród najtrudniejszych. Nowy
regulamin w zakładach specjalnych „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 3 s. 2, 5; J. Majer: Kariera
i zmierzch eksperymentu „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 13 s. 6, 15; Z. Poloch: Szpitalne złudzenia
„Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 113 s. II-III; I. Sikora: Nie czuję się akceptowany; z dr. Ireneuszem
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Praca Zakładu Karnego w Oleśnicy leżała w gestii Wydziału mi podległego i Wydziału Służby Zdrowia CZZK. Moje i moich pracowników wyjazdy do
Oleśnicy związane z zamiarem łagodzenia konfliktów nie przynosiły efektów
– psychiatrów po prostu trudno było spotkać w Zakładzie. Próby bliższego
zainteresowania pracą zakładu specjalnego zaowocowały skargą na nas przesłaną
do gabinetu ministra sprawiedliwości przez dyrektora akładu.
Otrzymałem polecenie towarzyszenia udającemu się do Oleśnicy wiceministrowi sprawiedliwości Tadeuszowi Skórze. Kilkugodzinna podróż samochodem służbowym ministra przebiegała prawie w milczeniu. Minister o nic mnie
nie pytał, dawał jednak wyraźnie do zrozumienia, iż sprawę wyjaśnimy rychło, nie
jest przecież zbytnio skomplikowana, a Państwo D., zwłaszcza zaś Pani J. K. D.,73
wykonują bardzo pożyteczne prace, także korzystne dla polskiego więziennictwa.
W trakcie podróży dokonywałem powoli obrachunku ze swego włodarstwa
w Wydziale; przewidywałem zmianę pracy po powrocie z Oleśnicy.
Niezwłocznie po przybyciu do Zakładu minister polecił naczelnikowi
A. Kowalskiemu zaprosić I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR do Zakładu.
Sekretarz stanowczo odmówił przybycia i jako gospodarz terenu zaprosił ministra
do siebie. Rozmowa u sekretarza wyglądała mniej więcej tak.
Minister:
- „Towarzyszu Sekretarzu przyjechaliśmy do Zakładu Karnego, by
wyjaśnić narastające nieporozumienia w kierownictwie. Sprawa jest dość
prosta…”
I rychła riposta Sekretarza:
- „Sprawa jest rzeczywiście nieskomplikowana. Trzeba się z tymi psychiatrami rozstać. Podziękować im za pracę i zwolnić.”
Zaczęliśmy wszyscy prawie w milczeniu pić zaserwowaną nam w międzyczasie kawę. W drodze powrotnej w samochodzie toczyła się już między nami
ożywiona rozmowa; a w zajeździe w miejscowości Tupołowa miałem okazję
wypić z ministrem kilka kieliszków czystej; wódkę stawiał minister.
Umowy o pracę z psychiatrami, zaabsorbowanymi głównie zadaniami
biegłych sądowych, zostały rozwiązane. Zakład Karny w Oleśnicy pozostał zakładem, w którym pod pieczą innych psychiatrów, wykonuje się karę pozbawienia
Sikorą, wychowawcą w Zakładzie Karnym w Oleśnicy rozm. Janina Majer „Gazeta Penitencjarna”
1983 nr 10 s. 6
73
Zob.np Jej publikacja: Psychopatia, jako problem kryminologiczny. Warszawa: Wydaw.
Prawnicze, 1977
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wolności wobec skazanych wymagających stosowania szczególnych środków
leczniczo-wychowawczych. Tak musiała się zakończyć próba eksperymentu,
w którym nie potrafiono odpowiedzieć wyraźnie na pytanie, czy chodzi
o wykonywanie kary pozbawienia wolności i prowadzenie w jej ramach działalności obserwacyjnej i naukowej, czy też chodzi wyłącznie o prowadzenie badań
niezwiązanych przepisami kodeksu karnego wykonawczego.
Pracę biegłych sądowych przeniesiono do szpitala w Areszcie Śledczym
przy ul. Sądowej we Wrocławiu.

Niepełnosprawni
Kiedy zaczynałem pracę w Centrali nie operowano jeszcze powszechnie
terminologią „niepełnosprawni”; wtedy to byli skazani „wymagający stosowania
szczególnych środków leczniczo-wychowawczych” – taka była też nomenklatura
przyjęta w kodeksie karnym z 1969 r. Przewidziano dla nich odrębny rodzaj
zakładu karnego (obok zakładów dla młodocianych, recydywistów i tzw. zakładów zwykłych). Początkowo też zajmowano się głównie skazanymi z odchyleniami od normy psychicznej; później również niepełnosprawnymi fizycznie.
Tematyka ta pozostawała przede wszystkim w zainteresowaniu psychologów; w Wydziale należała do zakresu obowiązków Tadeusza Kolarczyka,
a później także Marii Gordon, przeniesionej do Wydziału po bardzo dobrym
zaprezentowaniu się w czasie konferencji zorganizowanej w Zakładzie Karnym
w Elblągu, w którym kierowała „oddziałem specjalnym” – obydwoje zajmowali
się tym z pasją, do nich należą też liczne, znaczące publikacje.74

74
Zob. m.in.: M. Gordon: Działalność leczniczo-wychowawcza (w:) Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie w zakładach karnych (na podstawie badań). Warszawa: Instytut
Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, 1984 s. 90-110, Organizacja, kadra i baza
oddziałów specjalnych (w:) Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi… 1984 s. 76-89 oraz
Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych niepełnowartościowych psychicznie. (w:)
Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce: praca zbiorowa. Warszawa, Wydaw. Prawnicze
1984 s. 100-115; T. Kolarczyk: Charakterystyka skazanych niepełnosprawnych psychicznie (w:)
Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi… 1984 s. 21-50, tabl., Efektywność stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych (w:) Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi…
1984 s. 152-176, tabl., Kierowanie skazanych do zakładów karnych dla osób wymagających
stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych „Nowe Prawo” 1983 nr 3 s. 83-96,
Kwalifikowanie i kierowanie do zakładów karnych dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1982 nr 1
s. 100-114; zob. też: J. Górski, T. Kolarczyk: Działalność zakładów i oddziałów dla skazanych
wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych „Problemy Wymiaru
Sprawiedliwości” 1979 nr 18 s. 136-158
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W Elblągu od lewej: Bazyli Pawlaczyk – zastępca naczelnika Wydziału
Penitencjarnego, Maria Gordon – psycholog Zakładu, Jan Cysorz - naczelnik
Zakładu, Józef Korecki – naczelnik Wydziału Penitencjarnego

Omawiać tej problematyki szerzej wprost nie sposób, zwłaszcza
prawnikowi. To prawnicy jednak doprowadzili do tego, że aktualnie w miejsce tej
tak złożonej nazwy: „skazani wymagający…” kodeks karny przewiduje „terapeutyczny system” wykonywania kary pozbawienia wolności, którym można
obejmować wymagających tego skazanych zarówno w wydzielonych oddziałach,
jak też w każdym zakładzie karnym, gdzie istnieje możliwość zapewnienia
stosownej opieki specjalistycznej. Wyodrębnione oddziały terapeutyczne posiadają wydzieloną kadrę specjalistyczną, wychowawczą, lecz także ochronną. Ich
personel stanowi pewną całość organizacyjną, zintegrowaną wokół wyznaczonych
zadań i w pewnym stopniu jest zaczynem rozważań nad tworzeniem w przyszłości
tzw. oddziałów wewnętrznych czy penitencjarnych. Przełożonym tych funkcjonariuszy i pracowników jest kierownik oddziału. Mimo moich wielokrotnych
sugestii, czynionych nawet po odejściu z Wydziału, nie wyposażono kierowników tych tzw. oddziałów „specjalnych” w kompetencje dyscyplinarne wobec
skazanych, w możliwość udzielania im nagród regulaminowych itp., nawet wtedy,
gdy w kodeksie karnym wykonawczym przewidziano takie stanowisko. 75

75
Zob. art. 72 §1 k.k.w. z 1997 r. „Zakładem karnym kieruje dyrektor, a wyodrębnionym
oddziałem może kierować podlegający dyrektorowi kierownik.”
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Tadeusz Kolarczyk, wiele lat swego zawodowego życia poświęcił problematyce postępowania z pozbawionymi wolności alkoholikami; jego publikacje
z tamtych, i późniejszych lat, stanowić mogą swoiste kompendium wiedzy na ten
temat.76 Niestety po przejściu na emeryturę sam nie poradził sobie z problemem,
który teoretycznie znał doskonale.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych problemem alkoholizmu
w populacji skazanych zajmowała się w Wydziale dr Jadwiga Sławińska, mająca
już określone doświadczenia w pracy z alkoholikami w poradniach wolnościowych, m.in. w Zielonej Górze. Podjęła się ona, współpracując z psychologami
zatrudnionymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, naukowego zbadania
zakresu występowania alkoholizmu u osób pozbawionych wolności. 77 Obszerne
wyniki badań 1510 osób odbywających karę pozbawienia wolności w latach
1979-1981 (w tym 104 kobiet) opublikowane zostały w roku 1987.78
Problematyka antyalkoholowa zajmowała poczesne miejsce w działalności Centrali, angażowali się w nią także zastępcy dyrektora. 79
Nie wiem, komu dziękować za to, że do połowy lat osiemdziesiątych nie
mieliśmy jeszcze narastającego zjawiska narkomanii w więzieniach.

Przestępczość więźniów
W czasie spotkań i konferencji często spotykaliśmy się z pytaniami o to,
jak postępować, w przypadku dokonywania przez więźniów drobnych przestępstw, albo, gdy nawet groźne przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego, lub z jego prywatnego oskarżenia. Trzeba przy tym dodać, iż znaczna

T. Kolarczyk: Leczenie odwykowe – skuteczne czy nie? „Gazeta Penitencjarna” 1979
nr 21 s. 5, Leczenie odwykowe w zakładach karnych „Problemy Alkoholizmu” 1982 nr 7/8 s. 6,
Profilaktyka w zakładach karnych „Problemy Alkoholizmu” 1983 nr 2 s. 9-10, Działalność przeciwalkoholowa więziennictwa „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1985 nr 7 s. 44-63, tabl.
76

77
J. Sławińska: Nasilenie odchyleń od normy psychicznej wśród skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności „Przegląd Penitencjarny” 1983 nr 3 s. 80-83, Uzależnienie od alkoholu
wśród osób pozbawionych wolności „Problemy Alkoholizmu” 1983 nr 3 s. 13-14, Alkoholizowanie się
u skazanych na karę pozbawienia wolności „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1984 nr 5
s. 88-104, tab.
78
J. Sławińska: Uzależnienie skazanych od alkoholu „Zeszyty Naukowe IBPS” 1987
nr 27/28 s. 36-76, tabl.
79
Zbliżanie do potrzeb; z zastępcą dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych
- płk. Juliuszem Petrykowskim i naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego CZZK - płk. Józefem
Koreckim rozm. J. Majer „Problemy Alkoholizmu” 1978 nr 11 s. 17-18; MPP t. II s. 415; zob. też
publikacje H. Skolika.
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część przestępstw, czy wykroczeń popełniana była w ramach podkultury
przestępczej i miała na celu dokuczenie czy wręcz nawet sponiewieranie, poniżenie pokrzywdzonego.
Choćby takie przykłady.
Sprawca dokonuje gwałtu seksualnego na współmieszkańcu celi, nie tyle
w celu zaspokojenia swego popędu, lecz dla zdegradowania pokrzywdzonego do
grupy tzw. cweli. Gwałt ścigany jest wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, lecz
znęcanie się nad osobą pozostającą we współzależności ścigane jest z oskarżenia
publicznego. Oczywiście trzeba zawsze liczyć się z wolą ofiary, lecz w jaki
sposób zapewnić jej warunki do swobodnego powzięcia decyzji w tej sprawie.
Zabranie komuś paczki papierosów może stanowić wykroczenie, ale
systematyczne zabieranie współmieszkańcowi celi tych papierosów lub pożywienia? A jeśli to znów dzieje się zgodnie z kanonami więziennej podkultury?
Spróbowałem sam zmierzyć się z tematem. Opublikowałem cykl artykułów w naszej penitencjarnej prasie.80 Przygotowaliśmy też odpowiednie pismo
i wytyczne Dyrektora Generalnego.81
Chodziło zwłaszcza o ten tzw. stosunek współzależności ofiary od
sprawcy znęcania się. Dotychczasowe komentarze skłaniały się raczej do wiązania
tej współzależności ze stosunkami w rodzinie. Prezentowałem stanowisko, iż taka
zależność istnieje także między mieszkańcami tej samej celi więziennej
– zmuszeni są przebywać razem, nie mają możliwości jej zamiany, a ewentualne
oficjalne prośby o przeniesienie do innej celi, mogą narazić ofiarę na dodatkowe
udręczenia. Po latach okazało się, jednak możliwe wprowadzenie do kodeksu
karnego odrębnego przestępstwa „fizycznego lub psychicznego znęcania się nad
osobą pozbawioną wolności”.82
Dyskutowaliśmy o tych problemach także z prokuratorem Władysławem
Taraszkiewiczem, nadzorującym więziennictwo z ramienia Prokuratury

80
J. Korecki: Uwagi o przestępczości osób pozbawionych „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 2
s. 1-2; MPP t. II s. 318; Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o przestępstwie „Gazeta
Penitencjarna” 1977 nr 3 s. 1, 4, 6; MPP t. II s. 323; Zawiadamianie o przestępstwach ściganych na
wniosek „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 4 s. 3; MPP t. II s. 328

Pismo Dyrektora CZZK adresowane do naczelników zakładów karnych i aresztów
śledczych z dnia 31 sierpnia 1971 r. (L. dz. NOP– 416/420/71) oraz wytyczne Dyrektora Generalnego
do Spraw Więziennictwa w sprawie zwalczania negatywnych przejawów podkultury więziennej
81

82
Art. 247 § 1 k.k. z 1997 r. „Kto fizycznie lub psychicznie znęca się nad osobą pozbawioną wolności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” i § 2 „Jeżeli sprawca
działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze od roku do lat 10.”
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Generalnej. Owocem tych dyskusji było opracowanie i wydanie przez Prokuraturę
odpowiednich „Wytycznych…” 83

Zatrudnienie
Kiedy zatrudniano w latach 60. i 70. prawie wszystkich skazanych
zdolnych do pracy, naukowcy nieustannie formułowali krytyczne opinie o eksponowaniu ekonomicznych aspektów tego zatrudnienia, o kierowaniu więźniów
do prac mniej płatnych, cięższych itp.
Rzeczywiście, tzw. wykorzystywanie siły roboczej więźniów ujęte było
nawet w narodowych planach gospodarczych tamtych czasów. 84
Rzeczywiście, imaliśmy się różnych sposobów by nakłonić, a nawet
zmusić więźniów do pracy. Pamiętam, kiedy poddając się tej krytyce, „pożaliliśmy się” pewnego razu, wizytującemu Polskę, ministrowi sprawiedliwości
Austrii usłyszeliśmy:
- „Wy się z tego cieszcie, prawdziwe problemy zaczynają się wtedy, gdy
tej pracy zabraknie.”
I niedługo potem zabrakło. Po zmianach ustrojowo-gospodarczych
bezrobocie więźniów osiągnęło pułap przekraczający 75%. I przez długi czas
brakowało głosów przedstawicieli nauki.
Poszukując wyjścia z impasu więziennictwo proponowało różne
rozwiązania. Doprowadzono m.in. do zapisania w uchwalonej przez Sejm ustawie,
iż przedsiębiorstwa zatrudniające więźniów mogą płacić połowę tego, co
pracownikowi wolnonajemnemu. 85 A w publikacjach – cicho sza. A jak to się ma

83
„Wytyczne w sprawie ścigania przestępstw popełnionych przez osoby osadzone w zakładach penitencjarnych” z dnia 3 września 1975 r. wydane przez Dyrektorów Departamentów Postępowania Karnego oraz Sądowego i Ułaskawień Prokuratury Generalnej. Zob. też publikacje prokuratora
dra E. Hansena: Przestępstwa więźniów w okresie izolacji penitencjarnej. Warszawa: Państw. Wydaw.
Naukowe, 1982.- 246,[2] s., [1] k. tabl.: 4 wykr., err., Prokurator może, ale nie musi „Gazeta
Penitencjarna” 1978 nr 8 s. 5; Przestępstwo znęcania się na współwięźniach „Nowe Prawo” 1981
nr 7/8 s. 35-45
84
Z. Macias: Przedsiębiorstwa i zakłady pracy więziennictwa w dobie reformy gospodarczej „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1983 nr 3 s. 26-45, Jedność zadań produkcyjnych i wychowawczych [Zatrudnienie skazanych w przywięziennych gospodarstwach i przedsiębiorstwach przemysłowych] „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 13 s. 1-2
85
J. Pyrcak: Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (uwarunkowania i podstawowe rozwiązania) „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997 nr 16/17 s. 39-46. Trybunał
Konstytucyjny 23.02.2010 r. uznał, iż przepis ten był niezgodny z Konstytucją
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do bezrobocia ludzi wolnych? Czy nie stanowi to nieuczciwej konkurencji? Jak
się to ma do Konstytucji, do Praw Człowieka?
Znaczne liczby więźniów zatrudnionych w przedsiębiorstwach pozawięziennych, kwaterowane były w obiektach utrzymywanych przez te przedsiębiorstwa.
- „Nie zatrudniamy więźniów – oddajcie obiekty albo przejmujcie je na
własny rachunek.”
Zmniejszyła się więc liczba miejsc zakwaterowania. A że rządząca
Polską partia polityczna, minister sprawiedliwości Lech Kaczyński, zafundowali
Polsce określoną politykę stosowania tymczasowego aresztowania, zanotowano
powszechne przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych. Wiele miejsca
przeludnieniu więzień poświęcił w swoich wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich oraz posłowie w interpelacjach sejmowych. Tym razem także nauka
zareagowała nieco szybciej, choć winą za wszystko obarczano więziennictwo.86

Nauczanie skazanych
Kiedy tylko mowa o środkach resocjalizacyjnego oddziaływania na
skazanych, niemal jednym tchem, obok zatrudnienia, wymienia się nauczanie i pracę kulturalno-oświatową.87 Nauczaniem skazanych w szkołach
przywięziennych i na wszelkiego rodzaju kursach zajmowali się w Centrali,
w czasie, kiedy tam rozpocząłem kolejny etap swej penitencjarnej przygody,
Tymoteusz Maćkowiak i Stanisław Rogalski. Ten drugi niedługo potem odszedł
na zaopatrzenie emerytalne, w jego miejsce zatrudniony został Andrzej
Przygoński, a nieco później także Józef Hajnrych. Nadzór nad tym odcinkiem
działalności penitencjarnej sprawował w Wydziale mój zastępca Stanisław Wrona.
Problematyka związana z organizacją tego nauczania była dość złożona.
Początkowo nauczanie ogólne, na poziomie podstawowym, należało do resortu
86
Zob. np.: L. Bogunia: Przeludnienie jednostek penitencjarnych czynnikiem utrudniającym
wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce „Nowa kodyfikacja prawa karnego” 2005 t. 18
s. 269-281, tabl.; J. Jasiński: Problem przeludnienia zakładów karnych „Przegląd Więziennictwa
Polskiego” 1997 nr 15 s. 3-25, tabl.; S. Lelental: Przeludnienie więzienia eliminuje możliwości resocjalizacyjnego oddziaływania. Z prof. Stefanem Lelentalem z Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczącym Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego]
rozmawiali E. Wasilewski i T. Wierzchowski. „Nasz Głos”1996 nr 7/8 s. 6-8

Zob. np. publikacje: J. Korecki: Zatrudnienie i nauczanie skazanych „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 128 s. III-IV; MPP t. II s. 43; J. Korecki, B. Pawlaczyk: Podstawa reedukacji – praca
i nauczanie „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 109 s. I-II; MPP t. II s. 25 oraz: Wychowawczy aspekt
zatrudnienia „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 113 s. I, III; MPP t. II s. 32;
87
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oświaty, który miał też ponosić koszty tego nauczania, pozyskiwać kadrę
nauczycielską itp. Do więziennictwa należała cała reszta. Nadzór pedagogiczny
zawsze jednak sprawował resort oświaty.
Porównanie sprawności organizacyjnej wypadało na naszą korzyść.
Zakres nauczania ogólnego w szkołach podstawowych systematycznie malał,
uczniów było coraz mniej, w konsekwencji także my przejęliśmy organizacyjny
i finansowy ciężar prowadzenia tego nauczania.
Przez wszystkie lata kluczowym problemem pozostawała organizacja
praktycznej nauki zawodu. Znaleźć jeszcze jedno pomieszczenie na klasę szkolną,
to nie przychodziło najtrudniej, ale znaleźć miejsce przy warsztacie pracy
i pogodzić oczekiwanie na wyniki produkcyjne z korzyścią w zdobywaniu przez
ucznia odpowiednich umiejętności zawodowych. Poszukiwaliśmy różnych rozwiązań; tworzenie wyodrębnionych warsztatów szkolnych zwłaszcza w zakładach
dla młodocianych, obarczanie i motywowanie mistrzów produkcji obowiązkami
pedagogicznymi, organizowanie nauki praktycznej w trakcie zatrudniania
więźniów u kontrahentów pozawięziennych, tworzenie szkół także w zakładach
karnych półotwartych itp. Trwały prawie niekończące się rozmowy z naszym
Zarządem Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych. Prawie nie wychodziliśmy z gabinetów dyrektora tego Zarządu, Zdzisława Maciasa i jego zastępców:
Jana Honczarenki, a później Eugeniusza Kowalskiego; oni też znajdowali się
między młotem i kowadłem – wyniki produkcyjne przywięziennych przedsiębiorstw były przecież objęte planami gospodarczymi.
To nasze przywięzienne nauczanie musiało ponadto pozostawać w zgodności z systemem oświaty w Polsce, i to z systemem oświaty dla dorosłych.
Próbowaliśmy w tym systemie znaleźć miejsce dla specyfiki naszego nauczania.
Andrzej Przygoński prowadził długie rozmowy z resortem oświaty w sprawie
zakwalifikowania naszego szkolnictwa do szkolnictwa specjalnego; bezskutecznie. Zmieniały się formy organizacyjne i nazewnictwo: szkoły zawodowe,
zbiorcze zakłady szkolne, centra kształcenia ustawicznego. 88
Toczyły się oczywiście dyskusje na temat wpływu nauczania skazanych na ich resocjalizację, na zapobieganie ich ewentualnej powrotności do
przestępstwa. Badania naukowe nie były tu zbyt optymistyczne, jeśli badać relacje
między tym, czy skazany był uczniem i popełnił ponowne przestępstwo, czy też
nie. Dla nas nie było wątpliwości, że systematyczne uczestnictwo skazanego
w zajęciach, zorganizowanie jego czasu wolnego, chociażby nawet nie prowadziło

88
J. Korecki, A Przygoński: Model bliski potrzebom. Szkoła w zakładzie karnym „Gazeta
Penitencjarna” 1978 nr 17 s. 1-2; MPP t. II s. 410
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do efektów w postaci zdobycia zawodu, ukończenia szkoły lub kursu, wpływało
na niego korzystnie.89
Uświadomiłem to sobie dobitnie po latach, kiedy przyjmowałem w Opolu
przedstawiciela więziennictwa niemieckiego, zajmującego się nauczaniem więźniów. Z jednej strony zazdrościł nam rozmachu nieomal w organizowaniu
szkolnictwa więźniów w Polsce, z drugiej strony podnosił wyraźnie, iż nic nie
zastąpi indywidualnego nauczania zawodu u dobrego majstra. 90 To nasze
nauczanie więźniów faktycznych umiejętności zawodowych trzeba było jednak
traktować nieco z przymrużeniem oka.

W szkole w Sztumie. Od lewej: Józef Korecki, Henryk Bieliński
- z Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Gdańsku, Czeslaw Krajka dyrektor szkoły

89
J. Korecki, B. Pawlaczyk: Podstawa reedukacji – praca i nauczanie „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 109 s. I-II; MPP t. II s. 25; J. Korecki: Zatrudnienie i nauczanie skazanych „Gazeta
Penitencjarna” 1971 nr spec. 128 s. III-IV; MPP t. II s. 43
90
E. Sapia-Drewniak: Polskie szkolnictwo przywięzienne wobec doświadczeń wybranych
krajów europejskich „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2000 nr 1 s. 35-41
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W szkole w Sztumie. Od lewej: Mikołaj Olichwier (inspektor Wydziału
Penitencjarnego), Bazyli Pawlaczyk, Józef Korecki, Henryk Bieliński (z Okręgowego
Zarządu Zakładów Karnych w Gdańsku), Czesław Krajka

Szkoły stanowiły niewątpliwie integralną część składową zakładów
karnych i systemu oddziaływania na skazanych. 91 Formułowano niekiedy nawet
hasła „zakład karny - szkoła”.92
Muszę przy okazji odnotować z satysfakcją duże skonsolidowanie kadry
nauczycielskiej, dobrą jej współpracę z Wydziałem i podkreślić zawsze przyjemną, roboczą atmosferę spotkań organizowanych przez Wydział.

91
Szkoła na miarę współczesnych zadań. Dyskusja w redakcji Gazety Penitencjarnej
„Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 12 s. 1, 4, il. J. Lipiński: Szkoła dla każdego. Bilans 8 lat. „Gazeta
Penitencjarna” 1980 nr 21/22 s. 4-5, il.; J. Petrykowski: Nauczanie w zakładach karnych. Szansa
przyspieszonej adaptacji. „Gazeta Prawnicza” 1979 nr 24 s. 5; A. Przygoński: Możemy uczyć każdego.
Szkolnictwo w zakładach karnych. „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 2 s. 4-5; S. Wrona: Integralne
ogniwo zakładu karnego. Szkoła zawodowa. „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 21 s. 3, il.
92
Zob. np.: J. Majer: W zakładzie, który jest szkołą „Gazeta Penitencjarna” 1973 nr 181
s. I-IV, il.; S. Tubek: Współpraca, która przynosi efekty. Rodzina – skazani – szkoła „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 11 s. 1-2; F. Florek: Zakład karny – szkoła – rodzina „Gazeta Penitencjarna” 1975
nr 17 s. 2;
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W szkole we Włocławku. Przemawia Naczelnik Zakładu Jan Cisek.

Działalność kulturalno-oświatowa
Działalność kulturalno-oświatowa w zakładach penitencjarnych to była
domena zainteresowań i pracy mojego zastępcy Bazylego Pawlaczyka – polonisty
z wykształcenia, wielbiciela twórczości Stefana Żeromskiego. Początkowo miał
do pomocy w Wydziale Wojciecha Matlińskiego, później sam odbywał spotkania
z literatami, działaczami kultury; pozostawał w ścisłym współdziałaniu z pracownikami w terenie.
Działka k-o, to był teren działalności bardzo trudny, choć przynoszący
satysfakcję. Trudny, bo wciąż brakowało pieniędzy, bo zawsze naczelnik więzienia stawał przed dylematem: książki czy opał, o czym wspominałem już
wcześniej. Stąd m.in. nasze boje w trakcie opracowywania instrukcji o pracy
kulturalno-oświatowej z 1977 roku, w której zawarliśmy, choć z miernym skutkiem, pewne standardy wyposażenia zakładów w sprzęt i urządzenia tej pracy
służące.93
Przynoszący satysfakcję, bo przy powszechnym wyposażeniu zakładów
i aresztów w radiowęzły lokalne, można było przystąpić np. do opracowywania
93
Zarządzenie Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 25 maja 1977 r.
w sprawie organizacji pracy oświatowo-wychowawczej i szczegółowych zasad prowadzenia pracy
penitencjarnej oraz zakresu obowiązków pracowników działów penitencjarnych
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tzw. banku audycji. Pamiętam, jaki oddźwięk przyniosło nagranie z niewidomym
bezrękim dr. polonistyki Michałem Kaziowem, przyjacielem Bazylego i moim
(dr M. Kaziów, ma dziś, po śmierci, w Zielonej Górze swoje rondo uliczne
w okolicach dworca kolejowego). Zamierzaliśmy w Ośrodku Szkolenia SW
w Kaliszu zlokalizować tenże bank audycji. Wkrótce okazało się, iż audycje
nagrywane w poszczególnych jednostkach penitencjarnych, również warte są
upowszechnienia. Dochodziło do wymiany tych nagrań między zakładami i aresztami, zwłaszcza w ramach tego samego okręgu. Duże zasługi wnieśli tu Tomasz
Zdulski i Bogdan Żyła z Aresztu Śledczego w Gliwicach. 94 Technika szła do
przodu bardzo szybko, dzisiaj w zakładach często działają już studia telewizyjne.
I dobrze… A przecież, kiedy z Bazylim rozpoczynaliśmy pracę w Centrali,
Wydział Penitencjarny zajmował się jeszcze wskazywaniem pozycji książkowych,
które warto zakupić, i ostrzegał przed pozycjami z różnych przyczyn niewskazanymi.
A sama działalność kulturalno-oświatowa w zakładach karnych? Ciągle
byliśmy pod presją tzw. opinii społecznej, która miała nam za złe, kiedy w radiowęzłach udostępniano skazanym muzykę „rozrywkową” – „Powinni się smucić”,
a nie „rozrywać” i zabawiać. Musieliśmy i ten niby-problem próbować regulować
we wspomnianej już wcześniej instrukcji o pracy kulturalno-oświatowej.
Bardzo zróżnicowana była jeszcze na początku lat siedemdziesiątych
baza materialna zakładów karnych dla organizowania działalności kulturalnooświatowej. Perspektywy jej poszerzenia były niewielkie – wspominałem już
kilkakrotnie o ciągłym dylemacie wynikającym z mizeroty finansowej: książki
czy opał. Bez euforii wprawdzie, lecz wierzyliśmy wciąż w nadejście lepszych
w tym względzie czasów. Wiedzieliśmy też, że wobec takich, a nie innych
rozwiązań budżetowych w wielu zakładach nie wiadomo było, na co wydać
pieniądze pod koniec roku budżetowego. Zapisując w przepisach o pracy
kulturalno-oświatowej w 1977 r. określone standardy wyposażenia świetlic, lub
całych zakładów penitencjarnych, chcieliśmy wesprzeć działy penitencjarne w staraniach o odpowiedni sprzęt. Szczegółowość przepisów, o których mowa, budziła
nieraz złośliwie uśmiechy, takie jak wyżej były jednak motywy ich precyzowania.

Zob. np. wkład pracy w organizację radiowęzłów w okręgu katowickim i nie tylko
Bogdana Żyły i Tomasza Zdulskiego. B. Żyła: Cienie i blaski „małego radia” „Gazeta Penitencjarna”
1984 nr 16 s. 11; B. Żyła, T. Zdulski: Przekaźnik czy instrument resocjalizacji. Radiowęzeł gliwicki po
pięciu latach. „Gazeta Penitencjarna” 1987 nr 8 s. 6, 14-15, fot.
94

115

Domy matki i dziecka
Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet
chodziła za mną przez cały czas mej zawodowej kariery. Od ośrodków pracy dla
kobiet w Zielonogórskiem i Zakładu Karnego w Krzywańcu, w powstaniu którego
i w przeznaczaniu go dla kobiet miałem okazję uczestniczyć. Ale problem dopadł
mnie ponownie w Centrali. Któregoś pięknego dnia otrzymałem polecenie,
by towarzyszyć grupie posłów udających się do Zakładu Karnego Nr 1
w Grudziądzu. Posłom przewodniczyła posłanka dr Maria Łopatkowa, która miała
rozpatrzyć w Grudziądzu skargę kobiety, przebywającej ze swym dzieckiem
w Domu Małego Dziecka.95
Posłowie zapoznali się z trudnymi warunkami funkcjonowania Zakładu,
zwłaszcza zaś z zapewnianiem skazanym kobietom odpowiednich warunków
higienicznych. Zakład wtedy jeszcze nie był skanalizowany. W Domu Małego
Dziecka, stanowiącego wydzielony oddział Zakładu, warunki te były znacznie
lepsze. Była oczywiście kanalizacja; urządzenie wewnętrzne Domu przypominało
bardziej szpital, niż więzienie. Dom ten był zresztą zintegrowany z oddziałem
ginekologiczno-położniczym szpitala więziennego. Kobiety, które urodziły tutaj
swe dzieci, otrzymywały je początkowo tylko na czas karmienia piersią, później
Dom funkcjonował bardziej na zasadzie żłobka. Ogólne wrażenie odniesione
przez posłów było pozytywne; jeden z posłów pytany przeze mnie o to w drodze
powrotnej powiedział:
- „No w porządku, ale jak na więzienie… za czysto.”
Naczytał się pewno Dostojewskiego i jakoś mu się kojarzyło. Rozpoczęliśmy w Grudziądzu dyskusję - w gronie funkcjonariuszy i posłów - nad
sposobem zapobieżenia ewentualnej stygmatyzacji dzieci, jaka mogła wynikać
z adnotacji w aktach urodzenia, że urodziły się w Grudziądzu. Dyskusja zakończyła się jednak nadspodziewanie szybko, gdy jedna z uczestniczek dyskusji
podniosła:
- „A co Wy Państwo uważacie, że każde z naszych dzieci, mieszkanek
Grudziądza, ma się liczyć z taką stygmatyzacją?”
Panią poseł M. Łopatkową, najbardziej nurtowała możliwość znacznego
poszerzenia zakresu i możliwości bezpośrednich kontaktów matki z dzieckiem,
łącznie z zapewnieniem przez matkę opieki także w godzinach nocnych.
Zob. m.in.: H. Polsakiewicz: Urodzeni „ze skazą” „Życie Literackie” 1970 nr 11 s. 5, il.;
J. Majer: Smutna konieczność i duża odpowiedzialność „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 13 s. 5, il.,
Specyfika społecznie uzasadniona „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 9 s. 3, Przeciw chorobie sierocej
„Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 1 s. 1, 5
95
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W warunkach Zakładu w Grudziądzu, nawet tych stwarzanych w Domu, było to
raczej marzenie nie do spełnienia.
Zaczęły się rozmowy posłanki w Centralnym Zarządzie. Rozważaliśmy
możliwość uruchomienia drugiego Domu Małego Dziecka w innym zakładzie
karnym. Uczestniczyłem w tych rozważaniach. Znałem obiekt, położenie i możliwości zorganizowania opieki specjalistycznej, zlokalizowanego kilkadziesiąt
kilometrów od Zielonej Góry, Zakładu Karnego w Krzywańcu. I stało się. Wyboru
dokonano dość szybko i po kolejnej wizycie posłanki M. Łopatkowej w Krzywańcu podjęto decyzję.

Zakład Karny w Krzywańcu

Od samego początku zakładano, iż ma to być Dom Matki i Dziecka,
w którym matki będą miały całodobową pieczę nad swymi dziećmi; dzieci miały
mieszkać z matkami w ich „celach mieszkalnych” o odpowiednim standardzie
wyposażenia. Dziecko byłoby przekazywane pod opiekę personelu specjalistycznego w wewnętrznym żłobku tylko na czas zatrudnienia matki w przywięziennym przedsiębiorstwie konfekcji odzieżowej.
Spotkaliśmy się z przychylnym nastawieniem kierownictwa Zakładu
Karnego w Krzywańcu, które później wykazywało wiele własnej inicjatywy
w organizacji i w proponowaniu szczegółowych rozwiązań odnoszących się do
funkcjonowania nowej placówki. Warto by wymienić nazwiska tych, dzięki
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którym Dom Matki i Dziecka funkcjonuje do dziś; pamięć moja jest jednak
niestety ulotna.96

Zakład Karny w Krzywańcu

W Domu w Krzywańcu przebywać miały matki z dziećmi od 6. miesięcy
do trzech lat. Chodziło głównie o dzieci urodzone w Grudziądzu i przeniesione do
Krzywańca po 6. miesiącach od urodzenia. A co potem, po trzech latach? Uważaliśmy, że albo w międzyczasie matka uzyska możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie, albo, od czego jest instytucja ułaskawienia. Oczywiście zawsze
tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo sprawowania przez matkę rzeczywiście matczynej opieki.
Podam przykład możliwych form udzielania pomocy matkom zwolnionym z zakładów karnych.

Publikacje o Domu Matki i Dziecka w Krzywańcu, uruchomionym z początkiem grudnia
1978 r., zamieszczone do czasu mojego przeniesienia do Opola to m.in.: M. Łopatkowa: Antidotum na
chorobę rozm. K. Weiss „Czas” 1978 nr 6 s. 9-10, il.; J. Majer: Dom wielu nadziei „Gazeta
Penitencjarna” 1979 nr 1 s. 1, 3, Przez miłość „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 21 s. 4, il., Smutna
konieczność, wspólna odpowiedzialność „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 15 s. 1-3, il., Między chorobą
sierocą, a więziennym syndromem „Gazeta Prawnicza” 1983 nr 16 s. 7, il.; W. Łuka: W celi kawałek
Tatr, „Prawo i Życie” 1979 nr 15 s. 8-9, il.; E. Kutyna: W Krzywańcu „Trybuna Ludu” 1979 nr 229
s. 6; E. Zakrzewska: Z sercem w herbie „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 10 s. 12-13; M. Zwierz: Jest
taki dom „Przegląd Tygodniowy” 1984 nr 1 s. 9; B. Jarzębowska-Baziak: Dzieci więzienne „Polityka”
1984 nr 1 s. 3, il.; zob. też moje opracowanie niepublikowane: Uwagi do projektu artykułu w sprawie
Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu; MPP t. II s. 618
96
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Do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zgłosiła się
kobieta zwolniona z Zakładu Karnego w Krzywańcu, która bezpośrednio po
uzyskaniu wolności, bez konsultacji z kimkolwiek, odebrała swe dziecko z domu
małego dziecka, placówki „wolnościowej” społecznej służby zdrowia. Dziecko
miała przy sobie, lecz poza tym nie posiadała dosłownie nic. Bez rodziny, bez
mieszkania, bez środków utrzymania. Ulokowalismy kobietę na kwaterze
prywatnej na wsi pod Zieloną Górą, kwaterze udostępnianej za pośrednictwem
miejskiego hotelu. Zapewniliśmy pokrywanie kosztów zakwaterowania przez
sześc miesięcy. Zakupiliśmy maszynę do robót na drutach, by mogła po krótkim
przeszkoleniu, wykonywać odpłatnie usługi. Uprzedziliśmy też kobietę, iż nasza
pomoc, choć długofalowa, skończy się po sześciu miesiącach. Byłoby więc
dobrze, gdyby swoim zachowaniem, ewentualną pomocą dla właścicielki kwatery,
umożliwiła sobie dalszą możliwość zamieszkiwania u niej. I to się udało. Przykład
może wręcz idylliczny? Ileż przecież więcej trzeba by wyłożyć środków na
przyszłe doraźne udzielanie pomocy zwolnionej kobiecie? Niestety nasza pomoc
postpenitencjarna, świadczona przez różne urzędy i instytucje, ma z reguły
charakter incydentalny, nierozwiązujący problemów.
Chodziło jednak także o dzieci do 3. roku życia, które na skutek uwięzienia matek musiały przebywać w domach małego dziecka gdzieś w Polsce. Żeby
i one, jeśli taka byłaby wola matek i tak postanowiłby sąd opiekuńczy, mogły być
przeniesione do pozbawionych wolności matek. Chodziło nam także o stworzenie
szerszych możliwości kontaktów skazanych-matek z dziećmi w placówkach
wolnościowych, by udając się w ramach kilkudniowej przepustki w odwiedziny
do dziecka, mogły w domu dziecka znaleźć odpowiednie warunki spotkania
z dzieckiem, i przenocowania w tym domu. Zawarliśmy w tym celu odpowiednie
porozumienie z resortami zdrowia i oświaty. 97
Trzeba było ku temu stworzyć także podstawy prawne. Przede wszystkim
zapisano w kodeksie karnym wykonawczym „domy matki i dziecka” oraz odpowiednie kompetencje sądu opiekuńczego.98
Oczywiście problematyka umieszczania małych dzieci wraz z matkami
odbywającymi karę pozbawienia wolności budziła wiele kontrowersji, no, bo

97
„Porozumienie w sprawie aktywizowania kontaktów wychowawczych skazanych rodziców
odbywających karę pozbawienia wolności z ich dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczowychowawczych” zawarte w dniu l października 1976 r. pomiędzy dyrektorami: Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych MS, Departamentu Wychowania w Szkole, Rodzinie i Środowisku Ministerstwa
Oświaty i Wychowania oraz Departamentu Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Społecznej
98

Zob. art. 82 §§ 4 i 5 k.k.w. z 1997 r.
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„dziecko w więzieniu, i dokoła niego kraty”. 99 Zapominano w dyskusjach dość
często, że cały czas zajmujemy się tylko tymi dziećmi, którymi w czasie
pozbawienia wolności matek nie mógł się zaopiekować nikt z bliższych lub
dalszych krewnych. A jeśli chodzi o kraty? Najlepiej objaśniła to jednej z wątpiących dziennikarek Alicja Kuligowska, zastępca naczelnika Zakładu Karnego
w Krzywańcu:
- „Przecież w warunkach domowych, dziecko także najpierw poznaje…
kraty swego łóżeczka.”
Już po paru latach funkcjonowania Domów Matki i Dziecka w Grudziądzu i Krzywańcu, otrzymałem polecenie wyjaśnienia w Grudziądzu, informacji,
która dotarła do Ministerstwa, iż w Zakładzie Karnym osadzono do odbycia kary
kilkudziesięciu dni aresztu, orzeczonej przez Kolegium ds. wykroczeń, kobietę
ciężarną, na kilka dni przed rozwiązaniem. Sprawa była bulwersująca. A co
wynikało z wyjaśnień? Chodziło o znaną w całym mieście kobietę alkoholiczkę,
matkę pięciorga dzieci, która te dzieci rodziła nieraz po pijanemu, w melinach lub
nie wiadomo gdzie. Tym razem Kolegium, w porozumieniu z organami opieki
społecznej, postanowiło zadbać o to, aby szóste dziecko zostało urodzone w…
„godziwych warunkach więzienia” w Grudziądzu, na trzeźwo oraz by od razu
można było zaopiekować się nowonarodzonym, no i by kobieta przy okazji
niejako odbyła swój krótkoterminowy areszt. I… z dużej chmury mały deszcz!
Tym z Grudziądza trzeba było przyznać rację…
Domy matki i dziecka stanowiły tylko wycinek szerszej problematyki
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet, rozumianej w szerokim
kontekście kontaktów między matkami pozbawionymi wolności, a pozostającymi
na wolności dziećmi. Kontaktów pośrednich i bezpośrednich; korespondencji
widzeń, przepustek itp. Całą tę problematykę próbowaliśmy ogarniać w tzw. wytycznych, i oczywiście początkowo w regulaminach wykonywania kary i tymczasowego aresztowania, później także w kolejnych nowelizacjach kodeksów

99
Zob. m.in. dyskusje: J. Piątkowska: Urodziłam w więzieniu. [Wypowiedzi skazanych
matek oraz: Ewy Jagodzińskiej – kierownika Zespołu Kuratorów Sądowych w Sądzie Wojewódzkim
w Warszawie, Małgorzaty Smak – studentki IV roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Jana Malca - kryminologa, Zdzisława Pileckiego - posła] „Gazeta
Penitencjarna” 1984 nr 9 s. 6-7, il.; Matka i dziecko w zakładzie karnym. [Wypowiedzi: dr Marii
Łopatkowej – pedagoga, dr. Józefa Koreckiego – naczelnika Wydziału Penitencjarnego Centralnego
Zarządu Zakładów Karnych, dr Marii Gordon - psycholog z tego Wydziału, Małgorzaty Smak – studentki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego] „Gazeta
Penitencjarna” 1984 nr 3 s. 10-11, 14, il.; MPP t. III s. 657
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karnych wykonawczych. Również ta problematyka ma swoją penitencjarną
literaturę.100
Bliskie kontakty zawodowe z dr Marią Łopatkową i możliwość wejrzenia w jakże skomplikowane problemy z dziećmi w rodzinach patologicznych
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych spowodowały, iż zostałem
jednym z członków założycieli Komitetu Ochrony Praw Dziecka – w okresie mej
pracy w Centralnym Zarządzie starałem się przede wszystkim służyć temu
stowarzyszeniu informacjami o przebywających w zakładach karnych rodzicach
dzieci objętych zainteresowaniem i opieką Komitetu. Później moja współpraca
z Komitetem się urwała. Z dr M. Łopatkową spotkałem się po raz ostatni
w 2009 r., już jako emeryt, w Krzywańcu na obchodach rocznicy uruchomienia
w tym Zakładzie Domu Matki i Dziecka.

Żołnierze
Osobiście zajmowałem się w Wydziale, nie przekazując tego odcinka
pracownikom, problematyką wykonywania kary wobec żołnierzy.
W kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r. wprowadzono dla żołnierzy
odrębną karę aresztu wojskowego.
Intencją kary aresztu wojskowego było m.in. takie wykonywanie kary,
orzekanej w wymiarze do dwóch lat, by po jej odbyciu żołnierze mogli powrócić
do służby oraz by czas odbywania kary był wykorzystany także dla szkolenia
wojskowego i utrzymywania formalnej dyscypliny. No i żeby żołnierze, oddzieleni od cywilów, nie mieli komu zdradzać tajemnicy wojskowej.

100
L. Wesołek: Problem kobiet w areszcie śledczym „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 97
s. IV; E. Drab: Życie pierwsze i drugie. Kobieta w zakładzie karnym. „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 3
s. 3, 5; J. Korecki: Dalszy krok w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec
kobiet „Nowe Prawo” 1976 nr 3 s. 407-413; MPP t. II s. 268, Aby nie tylko co piąta matka… „Gazeta
Penitencjarna” 1976 nr 24 s. 1-2; MPP t. II s. 276; D. Stary: Analiza sytuacji rodzinnej kobiet
odbywających karę pozbawienia wolności „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”
1979 t. 9 s. 83-97, tab., Sytuacja w rodzinach kobiet wielokrotnie odbywających kary pozbawienia
wolności. Komunikat z badań. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne” 1982 t. 29
s. 101-128, tab.; M. D. Pełka-Sługocka: Wpływ kary pozbawienia wolności na małżeństwa skazanych
kobiet „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1979 nr 12 s. 161-177; J. Majer:
Pomóc by współpracować [Współpraca domów dziecka z zakładami karnymi dla kobiet] „Gazeta
Penitencjarna” 1980 nr 2 s. 6; M. Rudnik: Dolegliwość kary więzienia. Zakład karny dla kobiet.
„Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 5/6 s. 4-5, il.; T. Kolarczyk: Kobiety osadzone w zakładach karnych
(wyniki badań psycho-motorycznych) „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983
nr 16 s. 88-104; T. Kolarczyk, J. Kubiak, P. Wierzbicki: Przestępczość kobiet: aspekty kryminologiczne i penitencjarne. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1984.- 312,[4] s.
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Karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec żołnierzy należało
wykonywać w oddzieleniu od innych skazanych. Uregulowano też szczególne
zasady wykonywania wobec żołnierzy kary ograniczenia wolności. 101
Zajmowaliśmy się wykonywaniem tej kary m.in. z płk. Bogdanem
Piechotą z resortu obrony; uczestniczyliśmy w naradach w Sądzie Garnizonowym
w Szczecinie.

W Sądzie Garnizonowym w Szczecinie o areszcie wojskowym
w Zakładzie Karnym w Płotach

Ministrowie sprawiedliwości i obrony narodowej wydali odrębny regulamin; wydzielono w Płotach jedyny w Polsce zakład karny dla wykonywania
aresztu wojskowego. Zastępcą naczelnika Zakładu został oficer Wojska Polskiego.
Było z tym wszystkim trochę zabawy. No, bo skoro skazani na ten areszt mieli
101
T. Bulenda, R. Musidłowski: Regulaminy organizacyjno-porządkowe wykonywania kary
pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania i kary aresztu wojskowego „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004 nr 44/45 s. 7-28; L. Chylak: Kara aresztu wojskowego. Nad nowymi ustawami
karnymi. „Gazeta Sądowa” 1970 nr 1 s. 6; I. Nowak: Kara aresztu wojskowego stosowana wobec
żołnierzy i jej wpływ na skuteczność resocjalizacji (w:) Autorytet i godność służb penitencjarnych
a skuteczność metod resocjalizacji. Lublin: Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004
s. 303-319; A. Stenkiewicz: Węzłowe zagadnienia projektu części wojskowej kodeksu karnego wykonawczego „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1990 nr 2 s. 207-212; M. Szadkowski: Z problematyki
badań nad karą aresztu wojskowego „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1976 nr 3 s. 259-276 oraz:
Zasady wykonywania kary ograniczenia wolności w wojsku „Wojsko Ludowe” 1975 nr 3 s. 71-74;
J. Węglewski: Wykonanie kary ograniczenia wolności w stosunku do żołnierzy (Kilka uwag z praktyki
sądowej) „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1979 nr 4 s. 443-446
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brać udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych na „mini-poligonie” obok
Zakładu, to prace gospodarcze w Zakładzie (kuchnia itp.) musieli wykonywać
więźniowie nieżołnierze odbywający karę pozbawienia wolności, skierowani
z innych zakładów.
Poza tym jak szkolić, kiedy populacja aresztantów-żołnierzy była bardzo
płynna. Wyroki 2. lat, lecz od skazania do końca kary był to zazwyczaj okres
krótszy, i nie wszyscy żołnierze przybyli do Zakładu w tym samym czasie.
To wszystko powodowało, iż żołnierzom w Zakładzie żyło się wygodniej
niż w jednostkach wojskowych. I wieści rozchodziły się szybko. Dostrzegali
to także dowódcy tych jednostek, którzy niejednokrotnie zamiast zawiadamiać
o występku żołnierza prokuraturę, sami podejmowali decyzje o ukaraniu
skierowaniem do kompanii karnej. Tam było ciężej.
Z biegiem czasu coraz mniej było skazanych żołnierzy w Zakładzie
w Płotach i statystyki notowały nawet pobyt tam kilku tylko żołnierzy. 102
Inną tendencję notowano w kształtowaniu treści i wykonywaniu kary
ograniczenia wolności wobec żołnierzy. 103 Jej ostateczną postać zrealizowano
w Ciechanowie w Ośrodku Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności. Skoszarowanie, surowa dyscyplina formalna, ćwiczenia itp. doskonale zastępowały
zarówno karę aresztu wojskowego jak i karną kompanię.104

Samorząd skazanych
Samorządem skazanych tak na dobrą sprawę i na serio zajmował się
tylko dr Witold Szkotnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiele lat wcześniej
pisał na temat kolektywów więziennych Jan Kusek z Krakowa.105 Sam temat, nie

R. Walczak, B. Wegnerowski: Areszt wojskowy – rzeczywistość a oczekiwanie [Zakład
Karny w Płotach] „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1991 nr 1/2 s. 109-115, tabl.; B. Wegnerowski:
Wojskowy system penitencjarny – i co dalej [Zakład Karny w Płotach] „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1991 nr 3/4 s. 66-71, tabl.
102

103
J. Węglewski: Wykonanie kary ograniczenia wolności w stosunku do żołnierzy (Kilka
uwag z praktyki sądowej) „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1979 nr 4 s. 443-446; M. Szadkowski:
Zasady wykonywania kary ograniczenia wolności w wojsku „Wojsko Ludowe” 1975 nr 3 s. 71-74
104

G. Warchoł: Parszywa jednostka „Przegląd” 2000 nr 34 s. 14, il.

W. Szkotnicki: Samorząd skazanych. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1975;
Resocjalizacyjny aspekt samorządu skazanych w zakładach karnych „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1971 nr 3 s. 36-48, tab., Stosunek skazanych do samorządu w zakładach karnych
„Zdrowie Psychiczne” 1972 nr 4 s. 81-88, tab.; J. Kusek: Rola samorządu w procesie resocjalizacji
więźniów „Zdrowie Psychiczne” 1970 nr 3/4 s. 146-162; J. Zaleski, J. Budzianowski: Przydatność
105
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był dla więzienników zbyt popularny, choć niektóre formy samorządowe
powstawały samorzutnie wśród skazanych przebywających w ośrodkach pracy
więźniów. Zawsze baczono jednak, by nie wyposażano je w żadne kompetencje
dyscyplinnarne wobec współwięźniów.
Pewną namiastkę samorządów stanowiło organizowanie funduszu samopomocy skazanych, w ramach którego skazani, pod nadzorem administracji
penitencjarnej, mogli podejmować decyzje o gromadzeniu środków pieniężnych
i przyznawaniu zapomóg współwięźniom lub członkom ich rodzin. Bardzo temu
w Wydziale sprzyjaliśmy; miało to też pewne znaczenie w zakresie organizowania
pomocy postpenitencjarnej. Instytucja „funduszu” została ostatecznie zapisana
w kodeksie karnym wykonawczym.106 Samorządność skazanych w polskich
więzieniach przedstawiła, nie szczędząc ocen krytycznych, w latach dziewięćdziesiątych J. Michelis.107
Idea samorządów była jednak sama w sobie kusząca. Kiedy już, jako
komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia SW przebywałem w 1990 roku,
z dr Danutą Gajdus – wtedy dyrektorem Biura Penitencjarnego i Eugenieszem
Zawadą – dyrektorem Biura Ochrony – z delegacją w więzieniu w Sztokholmie,
miałem okazję uczestniczyć w rozmowie ze skazanym–rzecznikiem więźniów
w tym więzieniu. Dyrektor więzienia dostrzegając nasze zaciekawienie, zaproponował nam rozmowę z rzecznikiem „sam na sam”. Nie obawiał się, że nam
„naskarży”, o tym jak to skazanym w więzieniu źle. Zdziwienie nasze wzrosło,
gdy ów rzecznik poczęstował nas herbatą, przez siebie przygotowaną. Nie
dowiedzieliśmy się żadnych rewelacji. I rzecznik, a nieco później dyrektor
więzienia potwierdzili, że instytucja rzecznika wybieranego – choć pod pewnym
nadzorem administracji – przez współwięźniów, zdaje na co dzień egzamin,
zapobiega narastaniu konfliktów i służy utrzymywaniu dobrej atmosfery wychowawczej.
Po powrocie do Kraju uzgodniliśmy, że spróbujemy, choćby eksperymentalnie, uruchomić taką instytucję rzecznika, nb. zapisaną w polskim kodeksie

form samorządowych w procesie wychowawczym więźnia „Studenckie Zeszyty Prawnicze” 1971 nr 1
s. 15-26
106
Zob. art. 136a § 1: „W zakładach karnych można zezwolić na dobrowolne gromadzenie
przez skazanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc skazanym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub na cele społeczne.”
107
J. Michelis: Samorząd skazanych „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały”
1995 nr 28 s. 130-143
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karnym wykonawczym.108 Padło na Zakład Karny w Raciborzu, którym kierował
wtedy Tadeusz Korecki, nawiasem mówiąc mój bratanek. Poczyniono odpowiednie przygotowania, opracowano wewnątrzzakładowe regulacje i… dr Danuta
Gajdus, ku wielkiemu naszemu zaskoczeniu, odeszła ze Służby. Taki sam powód
legł u podstaw niezrealizowania w tym Zakładzie Karnym tzw. oddziałów
wewnętrznych, mimo daleko idących w tej mierze przygotowań. Centrala miała
widać inne problemy i zainteresowania, choć wielu oddolnym inicjatywom
zazwyczaj dyrektor Paweł Moczydłowski sprzyjał. I jeszcze raz okazało się jak
wiele znaczy jednostka w historii.

Amnestie
Pewnego dnia w południe zapowiedziano nam w Centrali, iż wspólnie
z Januszem Szymborskim, naczelnikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
zostaliśmy włączeni w skład zespołu do opracowania ostatecznego teksu, przygotowywanego dekretu o amnestii. Zaznaczono, iż praca może potrwać do późnych
godzin nocnych.
Dostaliśmy stosowne założenia i pracowaliśmy w zespole, w którym byli
przedstawiciele Ministerstwa – sędziowie Robert Czapiewski i Pani sędzia, której
nazwiska niestety nie pomnę. Zastanawialiśmy się nad szczegółami, gdy
o godzinie 19.30 w wiadomościach w TVP ogłoszono amnestię i omawiano jej
podstawowe postanowienia… Zdziwieni, zjedliśmy podaną nam kolację i dalej
cyzelowaliśmy szczegóły dekretu.
W swej zawodowej karierze przeżyłem kilka amnestii. Najpierw
w Zielonej Górze: ustalanie, wertując wyroki w aktach więźniów, kto z nich
kwalifikuje się, by rozpatrzyć pozytywnie jego sprawę, w pierwszej kolejności
– według kategorii uprzywilejowań (kobiety, starsi wiekiem, rodzice małoletnich
dzieci - stosownie do postanowień ustawy lub dekretu amnestyjnego) i przygotowywanie warunków pracy sędziów w zakładach i aresztach. Zaraz potem
ustalanie potrzeb postpenitencjarnych zwalnianych, kompletowanie ich odzieży
itp. W 1969 r. napracowałem się przy amnestii solidnie i jako zastępca naczelnika
Aresztu w Zielonej Górze i na dyżurach w Polskim Komitecie Pomocy
Społecznej, jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego i przewodniczący Komisji
Pomocy Postpenitencjarnej. I w wieku 32 lat mogłem się pochwalić... siwizną na
skroniach. Lecz wkrótce potem… nagroda w postaci skierowania na kurs kadry
kierowniczej do Ośrodka Doskonalenia Kadr w Popowie.
108
Zob. art. 136 § 2 k.k.w. „Dyrektor zakładu karnego może powołać rzeczników
skazanych w celu powierzenia im zadań opiniotwórczych i konsultacyjnych.”
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Amnestiom zawsze towarzyszyła określona gorączka w działaniu.
Wszystkim zależało na pośpiechu – więźniom i ich rodzinom, to zrozumiałe. Ale
ponieważ amnestie z reguły podszyte były wątkami politycznymi, czasem też
zmierzały do zmniejszenia populacji uwięzionych i rozładowania przeludnienia
więzień, decydenci różnych szczebli chcieli wykazać się sprawnością w działaniu
i szybkim osiąganiu efektów. Powstawały więc od hoc solidne formularze sprawozdań, które odpowiednio wypełnione, składały się na pilne meldunki dzienne.
Przekazywano je do różnych resortów, a w ostateczności do Komitetu Centralnego PZPR. Jak już wspomniałem obserwowałem to, i niestety także w tym, choć
nie z własnej woli, uczestniczyłem na różnych szczeblach penitencjarnej administracji.
Postanowienia amnestii dotyczyły prawie zawsze poszczególnych
wyroków, także wtedy, kiedy chodziło o wyroki łączne. Trzeba było mocą postanowień sądów, te wyroki łączne „rozbić” i stosować amnestię do wyroków
objętych amnestią. Był też problem kolejności wykonywania wyroków nieobjętych wyrokiem łącznym. Niekiedy okazywało się, że wyrok objęty amnestią został
już wykonany, a skazany odbywa karę z wyroku niepodlegającego amnestii. Sąd
stosujący amnestię mógł jednak zmienić kolejność wykonywania poszczególnych
wyroków. Istny galimatias, jeśli zważyć, że różna była praktyka w tej mierze,
stosowana przez różne sądy.109
A amnestie nie zdarzały się do końca lat osiemdziesiątych zbyt rzadko;
w ogóle w warunkach więziennych zawsze było „przed albo po amnestii”. 110
Amnestie zajmowały w tamtych latach temat codziennych niemal rozmów w więziennych celach.

Sędziowie penitencjarni
Przyznać muszę, iż moje kontakty z sędziami penitencjarnymi, w ogóle
z sądownictwem penitencjarnym, nie były zbyt budujące. Z jednej strony wysoko
oceniam, i mile wspominam, współpracę - jeśli tak to można nazwać, gdy chodzi
o stosunki wzajemne między funkcjonariuszami, a niezawisłymi sędziami
– z kilkoma sędziami: Zdzisławem Siudą z Katowic, Walentym Wacławem
z Olsztyna, Czesławem Jurjewiczem i Marianem Borowiczem z Zielonej Góry,
później z Gorzowa Wielkopolskiego, Janem Tupko z Koszalina, Wacławem
Kupcem z Wrocławia, Mieczysławem Jankowskim i Zygmuntem Jarominem
109
Zob. np.: M. Jankowski: Kolejność wykonywania kar. Amnestia a zmiana kolejności
wykonywania kar. „Gazeta Prawnicza” 1987 nr 14 s. 6, nr 15 s. 4, nr 19 s. 8
110
J. Bednarzak: Amnestie wydane w Polsce Ludowej „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1974 t. 1 s. 31-52
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z Opola, Wojciechem Cyruliczkiem z Piły, nadzorującym przez lata Zakład Karny
we Wronkach,111 Haliną Tenerowicz z Krosna (koleżanką z grupy na studiach we
Wrocławiu). Z drugiej zaś strony, znajdowałby się zestaw nazwisk sędziów,
którzy objęcie stanowisk w sądach wojewódzkich, a później okręgowych, uznali
za szczyt swej kariery zawodowej, i zadufani w swoje kompetencje, czynili
wg mojej oceny wiele niedobrego. Pominę wskazywanie ich nazwisk; wspomnę
tylko sędziego z Kielc, który mówił wprost, iż objął stanowisko sędziego penitencjarnego, bo takie akurat było wolne, a w ogóle to czuł się już zmęczony, jako
sędzia orzekający; zaraz też wyjawił swoje stanowisko w sprawie tzw. prewencji
generalnej, którą będzie się kierował orzekając o warunkowym zwolnieniu
skazanych.112
A tak na marginesie niejako wspomnę też, iż w 2003 roku byłem niemile
zaskoczony wypowiedzią sędziego Barbary Piwnik, odchodzącej ze stanowiska
ministra sprawiedliwości:
- „To, że dużo uwagi poświęcałam problemom Służby Więziennej różnie
było postrzegane. Kiedy miałam wrócić do sądu, usłyszałam myślę niezasłużony
komentarz kolegi sędziego, że skoro tak dobrze wypowiadałam się o Służbie
Więziennej i tak dobrze z nią współpracowałam, to może powinnam trafić do
wydziału penitencjarnego.” 113
A więc sędzia penitencjarny, ulokowany przecież także w II instancji
sądów [sądy wojewódzkie, sądy okręgowe] to jednak nie to, co sędzia orzekający?
Pierwsze moje kontakty z sędziami penitencjarnymi odnoszą się oczywiście do Zielonej Góry. Kilkanaście, a nawet więcej, spraw do rozpoznania
w czasie jednego posiedzenia w zakładzie. Niezrozumiałe często dla więziennego
nowicjusza postanowienia sądu.
Sympatyczny i szanujący się sędzia Czesław Jurjewicz, po jednej z wokand żalił się na znaczne pogorszenie jego warunków pracy w sądzie:
- „Dołożyli do mego biura drugiego sędziego i wie Pan, choć człowiek
zmęczony, to nawet zdrzemnąć się nie może.”

111
Sędzia penitencjarny W. Cyruliczek jest m.in. autorem książki: Wroniecki „pitawal”:
wspomnienia sędziego. Swarzędz: P. W. „Marcin”, 2001, 159 s.: il.
112
M. Gajek: Penitencjarne ryzyko; z Mirosławem Gajkiem, prezesem Sądu Okręgowego
w Kielcach rozm. G. Wągiel-Linder „Forum Penitencjarne” 2002 nr 9 s. 8-9,
113
Nie dane mi było więcej czasu; z Barbarą Piwnik, sędzią XVII Wydziału Karnego Sądu
Okręgowego w Warszawie, ministrem sprawiedliwości w latach 2001-2002, rozm J. Cegielska „Forum
Penitencjarne” 2003 nr 2 s. 12-13, fot.
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Bliski problemom penitencjarnym, został później naczelnikiem Aresztu
w Zielonej Górze, a kilka lat przed emeryturą, po kolejnych reorganizacjach
pośrednich szczebli więziennictwa, zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Aresztu
Śledczego (Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych) w Poznaniu. Miał wtedy
zawsze biuro dla siebie, lecz na drzemkę czasu z pewnością już nie starczało.
Współpraca z sędziami penitencjarnymi w czasie mojej pracy w Centralnym Zarządzie w Warszawie (1970-1984 r.) wiązała się głównie z organizowaniem i funkcjonowaniem ośrodków przystosowania społecznego. Tutaj
wiele osobistego wkładu wnieśli: w odniesieniu do OPS w Biedkowie - sędzia
Walenty Wacław, do OPS w Trzebini - sędzia Zdzisław Siuda, do OPS w Słońsku
- sędzia Marian Borowicz. Wspólnie poszukiwaliśmy możliwości wykonania,
nierealnych często w praktyce, rozwiązań kodeksowych, modulowaliśmy współdziałanie sądów i administracji penitencjarnej w kierowaniu recydywistów do
ośrodków.
W początkach lat osiemdziesiątych prowadziłem badania w ramach przygotowywania pracy doktorskiej. Analizowałem więzienne losy, przebieg wykonywania kar dożywotnich, a od roku 1970 także kar 25 lat pozbawienia wolności.
W Zakładzie Karnym w Barczewie przebywał skazany za zabójstwo
dokonane w noc sylwestrową w Zakopanem. Sprawca miał w chwili zabójstwa
19 lat i był, cieszącym się dobrą opinią, członkiem góralskiego zespołu
folklorystycznego. W więzieniu także cieszył się dobrą opinią i utrzymywał liczne
kontakty z rodziną. Mimo to Sąd Penitencjarny w Olsztynie kilkakrotnie odmówił
skazanemu warunkowego zwolnienia. Motyw odmowy był zawsze ogólnoprewencyjny. Sędzia Walenty Wacław przyznał w rozmowie, iż jako przewodniczący
Wydziału Penitencjarnego, wysyła na rozpoznanie sprawy skazanego kolejnych
sędziów, gdyż trudno skazanemu w czasie posiedzenia powtarzać wciąż te same
argumenty. Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, co tak na zdrowy rozsądek
znaczą owe względy ogólno-penitencjarne. Czy rzeczywiście mieszkańcy
Bukowiny Tatrzańskiej, są przeciwni zwolnieniu swego mieszkańca, czy po 17-tu
latach byliby zbulwersowani jego powrotem? Sędzia postanowił popytać o to tych
mieszkańców przy okazji, gdy kolejne Święta Wielkanocne spędzi u krewnych
w Bukowinie. Po powrocie sędziego ze Świąt do Olsztyna Sąd Penitencjarny
niezwłocznie postanowił o zwolnieniu skazanego. W rozmowie telefonicznej
sędziego ze mną:
- „Słuchaj. Ludzie w Bukowinie uważają, że ten chłopak otrzymał zbyt
wysoki wyrok. Przecież on po zabawie sylwestrowej, w czasie sprzeczki
o kolejność dostępu do kranu z wodą, zabił cepra z Warszawy, a nie miejscowego
górala!”
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Zakład Karny w Barczewie

Jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego uczestniczyłem w czerwcu
któregoś roku w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zakładzie Karnym
w Uhercach-Nowej Wsi.
Sceneria rzeczywiście uroczysta. Plac między Zakładem a kościołem.
Dzwony wybijają południe. Słońce, piękna pogoda. Wręczanie świadectw
ukończenia szkoły zawodowej. Wręczanie przez sędziego penitencjarnego Halinę
Tenerowicz postanowień o warunkowym zwolnieniu niektórym absolwentom
szkoły.
I zaraz potem… płacz, szlochanie matki jednego z uczniów. Przyjechała
po syna warunkowo zwolnionego, lecz okazało się, iż nie wpłynęło jeszcze z sądu
polecenie wycofania nakazu wykonania kary zastępczej za nieuiszczoną grzywnę,
mimo zapewnień matki o jej zapłaceniu. Krótka rozmowa matki i naczelnika
Zakładu z sędzią i… sędzia sporządza odręcznie polecenie niezwłocznego zwolnienia skazanego. Wbrew wszelkim procedurom, choć przecież bez większego
ryzyka, a jakże po ludzku. W wywiadzie udzielonym Gazecie Penitencjarnej
w 2005 r. sędzia H. Tenerowicz powiedziała też: 114
- „Kiedy daję warunkowe moja decyzja nie wymaga większego uzasadnienia, bo człowiek jest szczęśliwy. Ale kiedy odmawiam, po pierwsze – nie
mówię tego z nosem utkwionym w aktach, a po drugie – bardzo dokładnie te
114
H. Tenerowicz. Zaufanie jest metodą wychowawczą; z sędzią, przewodniczącą Wydziału
Peniten-cjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądowych Sądu Okręgowego w Krośnie
rozm. E. Zakrzewska i S. Leśniak „Forum Penitencjarne” 2005 nr 3 s. 10-11, fot.
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decyzje uzasadniam. A potem pytam, z którymi moimi opiniami się nie zgadza (…)
skazany bierze czynny udział w procesie, który jego dotyczy. Nie jest jedynie biernym słuchaczem decyzji, tylko razem ze mną ma prześledzić swoje postępowanie,
może się tłumaczyć, usprawiedliwiać, pytać, a wszystko po to, by zrozumiał,
dlaczego nie dostał warunkowego i nie czuł się pokrzywdzony, bo potem i funkcjonariusze i współosadzeni mają z nim kłopot.”

Zakład Karny w Uhercach (d. Nowej Wsi)

Nadzór sędziów penitencjarnych nad wykonywaniem kary pozbawienia
wolności to instytucja, która nieźle wypada w publikacjach natury teoretycznej,
modelowej; znacznie gorzej wygląda praktyka, wątpliwe są tej praktyki efekty. 115
Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności realizowany jest
przez sędziów penitencjarnych głównie przez okresowe, raz na kilka lat, wizytacje
jednostek penitencjarnych. Wystarczy przeczytać ogólnikowe sprawozdania z tych
wizytacji, zaczynające się zazwyczaj od zdania: „Zakład karny położony jest przy

E. Janiszewska-Talago: Wizytacje sędziego penitencjarnego w ramach nadzoru penitencjarnego „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1982 nr 1 s. 115-124, Wykonywanie nadzoru
penitencjarnego przez sędziego penitencjarnego i prokuratora w świetle przepisów wykonawczych
„Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983 nr 16 s. 70-87; J. Korecki: Problemy
zakładów karnych w oczach sędziów penitencjarnych „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 13 s. 1, 6;
MPP t. II s. 193; J. Korecki, J. Petrykowski: Rola sądu i sędziego penitencjarnego w procesie
resocjalizacji skazanych (w:) XX lat sądowego nadzoru penitencjarnego. Warszawa: Instytut Badania
Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości) 1979 s. 21-31; MPP t. II s. 432
115
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ulicy… ”. Jeszcze w 2003 roku prof. Teodor Szymanowski relacjonując wyniki
badań pisał m.in.:
- W kilku zakładach „stwierdzono niewłaściwe współdziałanie, polegało
ono na niedbałym wykonywaniu zadań przez sędziów penitencjarnych w zakresie
nadzoru. Szczególnie rażącym był fakt niepojawienia się sędziego penitencjarnego
w jednym z aresztów śledczych przez cały rok.” 116
W czasie wizytacji sędzia penitencjarny powinien m.in. wysłuchiwać
skarg osób osadzonych. Skąd w takim razie kilka tysięcy rocznie skarg kierowanych przez więźniów do Rzecznika Praw Obywatelskich? 117
Sprawozdania słane są do Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnego ostatecznie za to, co w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wizytacje
bez możliwości egzekucji serwowanych w nich wniosków, zwłaszcza w sprawie
przeludnienia zakładów! Biurokracja.
Analizując problem należałoby w całej pełni zgodzić się z wnioskami
prof. Andrzeja Murzynowskiego, aby rola sędziego penitencjarnego została
ograniczona wyłącznie do „wykonywania funkcji jurysdykcyjnych” i orzekania na
posiedzeniach w sprawach, o których powinien decydować sąd.
- Zdaniem Profesora aktualnie sędzia penitencjarny jest „faktycznie
jednym z funkcjonariuszy szeroko pojętego aparatu administracyjnego wykonania
kary, z którym jest połączony licznymi strukturalnymi i personalnymi związkami,
stwarzając do pewnego stopnia tylko pozory, że całe postępowanie toczy się pod
nadzorem sądu” (…) „zatraca swą pozycję niezależnego i niezawisłego organu
jurysdykcyjnego”, co utrudnia mu zachowanie właściwego dystansu do rozpatrywanych spraw i obiektywizmu przy ich rozstrzyganiu. Także propozycja powołania „odrębnego organu o charakterze centralnym, sprawującego nadzór nad
wykonaniem kary oraz innych środków pozbawienia wolności w sposób niezależny od administracji państwowej, odpowiedzialny przed Sejmem lub Radą
Państwa”. 118

116
T. Szymanowski: Problemy wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle opinii
dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2003
nr 38/39, s. 23.

Zob. np.: J. Zagórski. Więzień też człowiek; z dr. Januszem Zagórskim, dyrektorem
Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozm. M. Zielińska
-Fazan „Prawo i Życie” 2001 nr 8 s. 15-17, fot., il. [3600-4200 skarg osób pozbawionych wolności
kierowanych rocznie do Rzecznika Praw Obywatelskich]
117

118
A. Murzynowski: Udział organów sądowych w wykonaniu kary pozbawienia wolności
(w:) Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce [materiały ogólnopolskiej
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Sądy penitencjarne
Poniosłem porażkę w staraniach o to, by sądem penitencjarnym, kompetentnym zwłaszcza do rozstrzygania o warunkowym zwolnieniu był nie tylko sąd
wyższego, wojewódzkiego wtedy, dziś okręgowego szczebla. Wnosiłem, by utworzono sądownictwo penitencjarne także w sądach rejonowych, by sądy penitencjarne okręgowe postanawiały o warunkowym zwolnieniu w pierwszej instancji
tylko wtedy, gdy o skazaniu na karę pozbawienia wolności orzekał sąd okręgowy
także w pierwszej instancji. Powtarzałem ten postulat wiele razy i przez wiele lat.
Także w czasie prac nad nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego. 119
W rozmowie z sędzią Stanisławem Fideckim z Departamentu Nadzoru
Sądowego nadzorującego pracę sędziów penitencjarnych zrozumiałem, że „to nie
przejdzie, przecież to obniżyłoby rangę części sądów penitencjarnych. A do tych
sądów, co nie jest tajemnicą, kierowani są często, sędziowie zaawansowani
w latach…”
Samo życie. Bitwę więc przegrałem, choć po latach w swoim podręczniku prof. Zbigniew Hołda, wyraźnie do mojej koncepcji nawiązał, nie
wykluczając, że zrealizowana zostanie w przyszłości. Tej przyszłości prawdopodobnie już nie doczekam.120
Sądownictwo penitencjarne – powszechnie, zwłaszcza w literaturze penitencjarnej, uznawane jest, jako swoiste, znaczące ogniwo w polskim systemie
penitencjarnym. Wskazuje się na jego rozwój, od idei przenoszonej z Francji na
polski grunt przez profesora Jerzego Śliwowskiego. Podkreśla się wielokrotnie
dorobek tego sądownictwa w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem kary
pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania oraz nad umieszczaniem
osób oskarżonych na obserwacji psychiatrycznej. To wszystko można wyczytać
w licznych publikacjach.121 A co można zobaczyć w realiach codziennej praktyki.
Ale po kolei…
konferencji zorganizowanej w dniach 12-13 grudnia 1985 r.] Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 1987 s. 64-86
119
Zob. np. J. Korecki: Uwagi do kilku rozwiązań projektu kodeksu karnego wykonawczego
„Państwo i Prawo” 1995 z. 2 s. 64-74; MPP t. III s. 936
120

J. Hołda, Z. Hołda: Prawo karne wykonawcze, Zakamycze, 2004 s. 93

J. Górny: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ocenie sędziów penitencjarnych.
Wyniki badań. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1994 nr 6/7 s. 7-18; J. Korecki: Propozycje zmian
w k.k.w. na tle dotychczasowej praktyki „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2000 nr 26 s. 20-34;
MPP t. III s. 995, Pytania o kompetencje sądu penitencjarnego i sędziego penitencjarnego (w zakresie
wykonywania kary pozbawienia wolności) (w:) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii
i penitencjarystyki: księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej
121
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Rozpatrywanie wniosków o warunkowe zwolnienia - często w warunkach urągających powadze sądu. Posiedzenia odbywane – zgodnie zresztą
z przepisami procedury – przez sędziów nie w togach, lecz po „cywilnemu”,
w pomieszczeniach biurowych zakładów penitencjarnych, nieraz w świetlicach
lub gorzej - w salach odwiedzin.122
No i opisany w innym miejscu wspomnień przebieg posiedzeń. A przy
tym jakże ogromne kompetencje orzekających jednoosobowo sędziów. Z wyroku
25 lat można 10 lat pozbawienia wolności zamienić na dozór w warunkach
wolnościowych. Można wreszcie do 25 lat ograniczyć wykonywanie kary dożywocia. Druga instancja? Jest. Tylko, że z drugiej strony nawet dla „najdrobniejszej” sprawy aż w sądzie apelacyjnym, bo przecież sąd penitencjarny to sąd
okręgowy. Miesiące trwa rozpatrywanie zażalenia, gdy tymczasem skazany
mógłby już po 3 miesiącach złożyć kolejny wniosek o zwolnienie… odwoływać
się więc nie warto.
I to wszystko w sytuacji, gdy w pierwszej instancji tak ściśle przestrzegane są procedury, nawet, gdy sąd orzeka kilka miesięcy tylko pozbawienia
wolności. A sędzia (sąd) penitencjarny postanawia o zmianie wysokości
orzeczonej w wyroku kary, ot tak prosto, w ciągu kilku zaledwie minut.
Można wskazać na wiele niejasności i wzajemne przeplatanie się kompetencji sędziów i sądów penitencjarnych, sędziów penitencjarnych i dyrektorów
zakładów karnych. Przez wiele lat, w licznych wystąpieniach i publikacjach,
jak ten wołający na puszczy, zabiegałem o zmianę tego stanu rzeczy. Swoje stanowisko przedstawiłem kompleksowo w 2004 r.123 Wnosiłem o to także uczestnicząc
w posiedzeniach komisji kodyfikacyjnych.
Gdyby zaprezentować kwintesencję, mego poglądu, przedstawiałby się
on następująco:
- znieść sędziowski nadzór penitencjarny, ustanawiając jednocześnie nad
wykonywaniem kar i środków związanych z pozbawieniem wolności nadzór
pozaresortowy,

i dydaktycznej. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004 s. 359-377; MPP t. III s. 1013 oraz:
Uwagi do kilku rozwiązań projektu kodeksu karnego wykonawczego „Państwo i Prawo” 1995 z. 2
s. 64-74; MPP t. III s. 936
122

T. Buczyński: Sędzia (bez togi) postanowił „Prawo i Życie” 1977 nr 15 s. 8-9, il.

Zob. np. moje opracowanie: Pytania o kompetencje sądu penitencjarnego i sędziego
penitencjarnego (w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności) (w:) Aktualne problemy prawa
karnego, kryminologii i penitencjarystyki… Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004 s. 359-377;
MPP t. III s. 1013
123
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- sądownictwo penitencjarne umiejscowić na szczeblu sądów rejonowych
i okręgowych.
Nie byłem w tym wołaniu całkiem odosobniony. W pierwszej sprawie
stanowisko podobne prezentował prof. Andrzej Murzynowski.124 w drugiej
– niestety już świetlanej pamięci prof. Zbigniew Hołda.125 Decydenci pozostawali
jednak poza naszym zasięgiem, choć przyjdzie taki czas…

Warunkowe zwolnienie skazanych
Problematyką warunkowych zwolnień skazanych zaprzątałem sobie
głowę przez znaczną część zawodowej kariery. W Centralnym Zarządzie zajmowałem się głównie zagadnieniem merytorycznych podstaw tego zwolnienia i rolą
zakładów karnych w przygotowaniu warunkowego zwolnienia. Kryteria merytoryczne stawały się, niestety wciąż, polem zainteresowań polityków; kusiły ich
nieodmiennie tzw. względy na społeczne oddziaływanie kary, względy ogólnoprewencyjne. Więziennictwo stawało natomiast u boku naukowców penitencjarystów, w tym zwłaszcza prof. Stefana Lelentala i prof. Teodora
Szymanowskiego, wykazujących, iż to jedynie względy indywidualnoprewencyjne powinny mieć znaczenie, a po 1997 roku, że są wyłącznymi
kryteriami kodeksowymi. Za względami ogólnoprewencyjnymi opowiadał się
wyraźnie, przed laty, w zasadzie tylko prof. Aleksander Tobis z Poznania. 126
Kontrowersje dotyczyły także tego, czy naczelnik więzienia zobowiązany
jest przedstawić sądowi penitencjarnemu opinię o skazanym, czy też zawsze, a nie
tylko wtedy, kiedy składa swój wniosek, wyrażać swoje stanowisko: popiera czy
nie popiera wniosku skazanego o zwolnienie warunkowe. Prezentowaliśmy stanowisko, iż naczelnik zakładu sam wnosi o warunkowe zwolnienie, jeśli jest
przekonany o pozytywnym przebiegu resocjalizacji skazanego; wyraża swoje
stanowisko o braku poparcia wniosku skazanego, gdy proces ten przebiega
niepomyślnie, a w pozostałych wypadkach po prostu przedstawia sądowi rzetelną
opinię o skazanym. Lecz sędziowie prawie zawsze domagali się od naczelników
wyraźnego opowiedzenia się: popieram lub nie popieram wniosku skazanego.127
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A. Murzynowski: opus cit.
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J. Hołda, Z. Hołda: Prawo karne wykonawcze, Zakamycze, 2004 s. 93

A. Tobis: Warunkowe zwolnienie w nowym kodeksie karnym „Prawo i Życie” 1998 nr 15
s. 12-13, fot.; Zwolnienie warunkowe „Prawo i Życie” 1999 nr 4 s. 12-14
126

127
Zob.: § 48 ust. 1 zarządzenia nr 49/75CZZK ministra sprawiedliwości z 13.08.1975 r.
oraz mój artykuł: Na wniosek naczelnika „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 14 s. 3; MPP t. II s. 474
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Nienajlepiej odbierałem też przytaczane przez sądy penitencjarne uzasadnienia postanowień w sprawach o warunkowe zwolnienia. Pół biedy, jeśli sąd
postanowił skazanego zwolnić warunkowo; skazany ucieszony wizją wolności
najczęściej tego uzasadnienia nie czytał. Lecz kiedy sąd odmówił warunkowego
zwolnienia po raz siódmy, czy jedenasty?
Lektura kolejnych postanowień była zazwyczaj szokująca. Każda kolejna
odmowa to kolejne, inne, niekorespondujące ze sobą argumenty. Dobrze, jeśli
skazany nie zmieniał w międzyczasie miejsca odbywania kary, nie był przenoszony do zakładu w innym województwie. Wtedy sędzia mógł zajrzeć do
poprzednich postanowień odmownych, lecz kiedy wraz ze zmianą zakładu
karnego zmieniła się właściwość miejscowa sądu? Wydawałoby się, iż nic
prostszego jak sięgnąć do postanowień zawartych w aktach więziennych
skazanego. Gdyby tam jednak były kopie wszystkich postanowień odmownych.
Tymczasem sądy przekazywały do akt skazanego zazwyczaj tylko postanowienia
odmawiające wnioskowi naczelnika zakładu karnego. Kiedy w listopadzie 2006 r.
w czasie konferencji w Ustce zwróciłem uwagę na niejednorodność praktyki
sądów penitencjarnych w tym względzie i na potrzebę odpowiednich, choćby
tylko zaleceń resortu sprawiedliwości, obecny tam przewodniczący Wydziału
Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Białymstoku, uznał stosowną w tej mierze
sugestię za niepotrzebne obciążanie sądów biurokracją, kosztami sporządzania
i przesyłania kopii postanowień do zakładów karnych. Można i tak…
Szczegółową analizę przytaczanych przez sądy penitencjarne uzasadnień
postanowień w sprawach o warunkowe zwolnienie miałem okazję przedstawić
znacznie później, bo w 2005 roku w czasie konferencji zorganizowanej z mojej
inicjatywy w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
w Warszawie. Łącznie analizą objąłem 131 postanowień o odmowie warunkowego zwolnienia i 30 postanowień o udzieleniu takiego zwolnienia (wszystkie
sprawy skazanych zwolnionych warunkowo z kar 25 lat pozbawienia wolności
w 2004 roku). Wyniki badań wskazały na daleko idące nieprawidłowości
w orzecznictwie sądów penitencjarnych. Wnioski wynikające z badań zawarte
zostały m.in. w „Rekomendacji… ” z tej konferencji. 128

128
Zob. mój artykuł: Postanowienia sądów penitencjarnych w sprawach o warunkowe
zwolnienie odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności sprawców zabójstw (w:) Kary długoterminowe polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006 s. 326-349, tabl.; MPP t. III s. 1035
oraz Rekomendacje Ogólnokrajowej Konferencji nt. „Kara długoletniego pozbawienia wolności we
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Podobne obserwacje odnotował prof. S. Lelental, który analizując orzecznictwo sądów apelacyjnych w sprawach o warunkowe zwolnienie wskazał na to
„jak wielkie rozbieżności w interpretacji przepisów tę instytucję kształtujących
mogą występować w praktyce. W konsekwencji może to prowadzić do dowolności
w orzekaniu i niemożliwych do zaakceptowania partykularyzmów w praktyce
różnych sądów penitencjarnych.” 129
Do tematu warunkowych zwolnień powrócę w swych wspomnieniach
odnoszących się do mojego dyrektorowania w Opolu.

Społeczne rady penitencjarne
Idea współudziału społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia
wolności, rozumiana szerzej lub w wąskim tylko znaczeniu, ma swoją długoletnią
historię. Łączyła się ona bardzo często z problematyką pomocy udzielanej zarówno osobom pozbawionym wolności, jak i osobom po zwolnieniu z więzienia,
a także osobom najbliższym pozbawionych wolności i zwolnionych po odbyciu
kary. Wystarczy tu odwołać się do kilkusetletniej już historii „Patronatu” czy
tzw. Komitetów Więziennych działających w II Rzeczypospolitej. W regulaminie
więziennym z 1966 r. zapisano m.in. możliwość powoływania w więzieniach
organów kolegialnych, zwłaszcza zaś zapraszania przez naczelników zakładów
karnych do udziału w pracach komisji penitencjarnych osób spoza tych zakładów.
Możliwości te długo jeszcze nie były wykorzystywane, albo traktowane jedynie,
jako forma działalności postpenitencjarnej.130
W latach osiemdziesiątych, w ramach aktywizowania się opinii społecznej, wzrosło też, można by rzec „wybuchło” wręcz, zainteresowanie społeczne
tym, „co za więziennym murem”. Różne były formy tego zainteresowania. Więziennictwo, nie broniąc się przed tym, było zainteresowane udostępnianiem
wglądu w swoją działalność; cóż mieliśmy takiego do ukrycia. Nie można było
jednak zgodzić się na niekontrolowane wejścia osób postronnych do zakładów

współczesnej polityce karnej i praktyce warunkowych zwolnień" zorganizowanej przez Wyższą Szkolę
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Centralny Zarząd Służby Więziennej
w dniach 15 i 16 listopada 2005 r.; MPP t. III s. 1091
129
S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy: komentarz. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw.
C. H. Beck, 2001 s. 401
130
M. Rudnik: Rada penitencjarna formą współdziałania zakładu karnego ze społeczeństwem (w:) Społeczne przeciwdziałanie przestępczości. V Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych. Zakopane 27-29 czerwca 1978 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 s. 184-186;
zob. też: J. Korecki: Problematyka penitencjarna na V Kongresie Kryminologicznym Państw Socjalistycznych „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 16 s. 4; MPP t. II s. 403
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karnych i aresztów śledczych, nawet, jeśli legitymizowali się członkostwem
związków zawodowych lub wielu nowych organizacji pozarządowych.
Dążyliśmy więc do odpowiedniego ucywilizowania zagadnienia. Mieliśmy wszakże świadomość, iż włączanie do społecznych rad penitencjarnych
przedstawicieli społecznych przez naczelnika zakładu karnego, choćby czynione
w najlepszej wierze, nie wytrzymuje krytyki. Dokonano więc zmian w zarządzeniu ministra sprawiedliwości – członków społecznych rad penitencjarnych mieli
powoływać prezesi sądów wojewódzkich. Pomogło tylko trochę, choć rady te
rzeczywiście powstawały. Zwróciliśmy się do Profesora Jana Dobraczyńskiego,
szefującego Patriotycznemu Ruchowi Odrodzenia Narodowego o objęcie społecznych rad swoistym patronatem. 131 Pomogło także w niewielkim stopniu, jako że
wiele środowisk odnosiło się do tego Ruchu z dużą rezerwą.
Równolegle zaktywizowało swoją działalność Polskie Stowarzyszenie
Penitencjarne „Patronat”, któremu szefował prof. Teodor Szymanowski,
a w którym znaczącą rolę odgrywał dr Andrzej Rzepliński. Stowarzyszenie pozostawało wobec społecznych rad penitencjarnych w wyraźnej opozycji; nie
zgadzano się na systemowe współdziałanie z radami. Jednocześnie domagano się,
by członkom Zarządu Głównego zezwalać na wstęp do więzień i na niekontrolowane kontakty z więźniami. Akcentowano przy tym głównie funkcje nadzorcze nad więzieniami. Na to nie mogliśmy się zgodzić. Targi trwały jeszcze przez
pewien czas, a w końcu działalność Stowarzyszenia została zawieszona.132 Tak się
kończą czasem targi o to, by „albo wszystko, albo nic”. 133 Trzeba przy tym
wyraźnie wskazać, że przez cały ten czas, rozwijała się charytatywna działalność
Kościołów.
Temat społecznych rad penitencjarnych, łączony często słusznie, z problematyką współudziału społeczeństwa w wykonywaniu kar i środków karnych,
poruszany był w literaturze i publicystyce penitencjarnej wielokrotnie.134
131

M. Prandota: Zejście do piekieł „Odrodzenie” 1989 nr 23 s. 6, il.

W okresie trwania stanu wojennego działalność Stowarzyszenia Penitencjarnego była
zawieszona. Działalność ta została wznowiona z dniem l lipca 1983 r. na podstawie art. 8 ustawy
z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zalecił, aby dokonane zostały odpowiednie zmiany w Statucie
Stowarzyszenia. Zmian tych nie dokonano i z dniem 16.1.1984 r. jego działalność została ponownie
zawieszona; z dniem 14.3.1984 r. Stowarzyszenie zostało rozwiązane.
132

133
Zob. mój artykuł: Współdziałanie zakładów karnych z instytucjami, organizacjami
i społeczeństwem „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1984 nr 5 (45) s. 3-23; MPP t. III s. 677
134
J. Cegielska: Instytucja już powszechna. Społeczne rady penitencjarne. „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 18 s. 1, 4; R. Chełmiński: Oczekiwania i nadzieje. Społeczne rady penitencjarne
„Gazeta Penitencjarna 1983 nr 18 s. 1-2; Z. Hołda, A. Radek: Social penitentiary consil in Poland.
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Po roku 1989 zainteresowanie społeczeństwa problemami penitencjarnymi znacznie zmalało, więzienia nie kryły już tylu „tajemnic”, nie ma w nich
więźniów politycznych. Idea społecznych rad penitencjarnych przechodziła więc
powoli na daleki plan zainteresowania zarówno więziennictwa jak i wysoko
postawionych decydentów, tak, że w aktualnych rozwiązaniach kodeksu karnego
wykonawczego nie ma już ich wyraźnego ulokowania. Powrócono do enigmatycznych sformułowań z początku lat siedemdziesiątych zapisując jedynie
możliwość powoływania w zakładach karnych, innych, poza komisjami penitencjarnymi, organów kolegialnych, i to przez dyrektora tego zakładu. 135

Dla społeczeństwa i z jego udziałem…
Społeczne rady penitencjarne były próbą urzeczywistnienia społecznego
wglądu w problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności. Po latach
utajniania tego, co za murami, istniało w moim przekonaniu, zapotrzebowanie,
niektórych przynajmniej grup społeczeństwa, by tam zerknąć, by zobaczyć jak
żyją więźniowie, w jakich przebywają warunkach itp. Bo skąd i w jaki sposób,
jakimi drogami, opinia społeczna pozyskuje o tym informacje. Można powiedzieć
– z prasy, publikacji w mediach, lecz przede wszystkim chyba, od osób
pozbawionych wolności. Rodziny odwiedzają skazanych w zakładach karnych
i aresztach, rozmawiają z nimi tam, i po zwolnieniu. Opowiadają o tym sami
zwolnieni. I te wiadomości od więźniów, byłych więźniów i ich bliskich są
bardziej wiarygodne od tego, co przekażą dziennikarze.
Są takie okresy niepokojów społecznych i towarzyszących im zazwyczaj
niepokojów w więzieniach, kiedy zainteresowanie społeczne problematyką penitencjarną jest większe. Pojawiają się oferty pomocy, współdziałania; wtedy też
Społeczne rady penitencjarne w Polsce „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G.
Ius.” Lublin 1989 vol. 36 s. 43-47; J. Korecki: Społeczne rady penitencjarne „Gazeta Penitencjarna”
1980 nr 2 s. 3, 14; MPP t. II s. 471, Społeczne rady penitencjarne „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 10
s. 3; MPP t. II s. 619; Społeczne rady penitencjarne „Trybuna Opolska” 1985 nr 243; MPP t. III s.707;
S. Leśniak: Co się dzieje za więziennym murem? Społeczne rady penitencjarne. „Gazeta Penitencjarna”
1986 nr 12 s. 5; R. Musidłowski: Społeczne rady penitencjarne „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1986 nr 9/10 s. 86-94; R. Musidłowski, J. Majer: Aktywny partner - społeczne rady
penitencjarne „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 3 s. 3; S. Podemski: Potrzeba impulsów. Społeczne rady
penitencjarne. „Polityka” 1987 nr 39 s. 1, 6; (R): PRON popiera Rady Penitencjarne „Gazeta Prawnicza” 1988 nr 11 s. 3, fot.; T. Skóra: Jak pracują społeczne rady penitencjarne „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 5 s. 2-5, fot., portr.; P. Stępniak: Rady penitencjarne, jako forma społecznego
udziału w wykonaniu kary pozbawienia wolności „Opieka Wychowanie Terapia” 1992 nr 2 s. 28-33
135
Art. 77 § 1 k.k.w.: „W zakładzie karnym dyrektor może powoływać także inne organy
kolegialne, w skład których mogą wchodzić również osoby spoza zakładu.” Wśród zadań tych kolegialnych organów trudno znaleźć choćby namiastkę elementów „społecznego wglądu” w działalność zakładów karnych.
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administracja penitencjarna, która ma niewiele przecież do ukrycia, sama
występuje z określonymi inicjatywami. 136 Tak było przed wielu laty, w latach
siedemdziesiątych, kiedy ruch studencki się rozwijał, kiedy studenci prowadzili
wycinkowe choćby badania, spotykali się i dyskutowali na, organizowanych przy
wydatnej pomocy więziennictwa, obozach studenckich naukowych kół penitencjarnych. Tak było też bezpośrednio po zakończeniu stanu wojennego w początkach lat osiemdziesiątych.137
Lecz po pewnym czasie to zainteresowanie słabło, malała chęć pomocy
uwięzionym, również pomocy w readaptacji społecznej po ich zwolnieniu z zakładów penitencjarnych. Obserwujemy dość dziwną, choć być może zrozumiałą
historycznie, huśtawkę nastrojów społecznych. No, bo na wieść o morderstwie
wielu z nas woła o karę śmierci, ale już transportowany w przedziale kolejowym
ten sam, lecz anonimowy wtedy, skazany zasługuje na poczęstunek jabłkiem.
Więzień w czasie pracy na budowie wspólnie z cywilami zasługuje nawet na
poczęstunek jednym głębszym; nie pytamy go, co zbroił. Choć i ten w pociągu,
i ten na budowie odbywając karę, powinni się spotykać z ostracyzmem społecznym. Lecz okazuje się, że ten ostracyzm zachowujemy na czas po ich zwolnieniu
z więzień, po odbyciu przez nich kary. Wtedy nie ma dla nich miejsca w naszym
zakładzie pracy, nie wyobrażamy sobie, by wżenili się w nasze rodziny.
A przecież cały wymiar sprawiedliwości w państwie prawa, w tym
również wykonywanie kary pozbawienia wolności odbywa się w interesie
społeczeństwa. Trzeba jednak zwyczajnie przyznać, że łatwiej o tym uczenie pisać
i rozprawiać, niż znaleźć formy organizacyjne, sposoby realnego współdziałania
społecznego w wykonywaniu wszelkich chyba kar i środków karnych. 138
Zob.: J. Korecki: Dla społeczeństwa i z jego udziałem „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 22
s. 1, 5; MPP t. II s. 245
136

137
T. Kostewicz: II Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego „Gazeta Penitencjarna” 1979
nr 8 s. 2-3; XX lat Studenckich Kół Penitencjarnych „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 11 s. 7, Studencki
ruch penitencjarny - szkic do historii (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego: 1918-1988.
Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1990 s. 300-333 [Narodziny ruchu studenckiego w 1959 r.];
E. Zakrzewska: Studencki ruch penitencjarny [Ćwierćwiecze ruchu. Współdziałanie więziennictwa ze
studenckim ruchem penitencjarnym] „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 17 s. 2-3, Zrozumieć się
nawzajem „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 18 s. 4-5; J. Piątkowska: Ćwierć wieku studenckich kół
penitencjarnych [Geneza, formy działalności, ogólnopolskie obozy studenckie; jubileusz obchodzony
w czasie kolejnego obozu w Zakładzie Karnym w Brzegu] „Gazeta Penitencjarna

1984 nr 18 s. 10;
Penitencjarny” 1970 nr 3 s. 126-128

J. Skolimowski: IV Studencki Zjazd Penitencjarny „Przegląd

138
Zob. np.: J. Korecki, T. Szymanowski: Znaczenie udziału społeczeństwa w wykonywaniu
kary pozbawienia wolności, „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” 1978 nr 1 s. 48-65; MPP t. II
s. 378; J. Korecki, T. Kostewicz: Zatrudnienie skazanych w procesie wykonywania kary pozbawienia
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Tematowi temu poświęca się nawet odrębne konferencje miedzynarodowe.139

Powrót do społeczeństwa
Cała działalność aparatu wymiaru sprawiedliwości, w tym także w zakresie wykonywania kar sądowych, zmierza do zapobieżenia powrotowi do przestępstwa osób skazanych; oprócz oczywiście wysiłków podejmowanych w zakresie profilaktyki przeciwprzestępczej. Osoby pozbawione wolności powinny chcieć
i móc powrócić do społeczności ludzi wolnych. Jak im w tym pomóc?
Podejmować w czasie i w ramach kary pozbawienia wolności oddziaływania resocjalizacyjne, to znaczy ustalać i realizować wspólnie ze skazanymi,
a nie wbrew ich woli, takie przedsięwzięcia, które podejmowane od chwili
skazania (a niekiedy nawet od tymczasowego aresztowania) doprowadzić mogą
do efektu w postaci odpowiedniego przygotowania do uczciwego życia na
wolności. Okres poprzedzający zwolnienie jest tu oczywiście bardzo ważny. Nie
bez znaczenia jest też udzielana skazanym w tym czasie pomoc, ta quasipostpenitencjarna świadczona przez administrację zakładu karnego, jak i ta
postpenitencjarna płynąca spoza zakładu i poza tym zakładem realizowana. Ta
druga, to pomoc różnego rodzaju organizacji pozarządowych, powołanych do tego
bezpośrednio lub pośrednio tylko.140
Wspomniałem już wcześniej o wysiłkach, jakie podejmowaliśmy w tej
mierze w Zielonogórskiem, o tym jak tam staraliśmy się, by była to pomoc realna,
a nie udzielana na odczepne. W latach siedemdziesiątych w Warszawie, niejako
z urzędu, uczestniczyłem w działalności Komisji Pomocy Postpenitencjarnej przy
Radzie Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Komisji przewodniczył dr Mieczysław Rudnik z Krakowa.
wolności a opinia publiczna (w:) Społeczne przeciwdziałanie przestępczości. V Kongres
Kryminologiczny Państw Socjalistycznych. Zakopane 27-29 czerwca 1978 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980. s. 140-145; MPP t. II s. 479
139
Zob. np.: Społeczne przeciwdziałanie przestępczości. V Kongres Kryminologiczny
Państw Socjalistycznych. Zakopane 27-29 czerwca 1978 r. Materiały pod redakcją Brunona Hołysta.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980

Zob. m.in.: J. Korecki: Wystąpienie w czasie Międzynarodowej Konferencji poświęconej
Pomocy Postpenitencjarnej, Praga, 11-12.10.1977 r.; MPP t. II s. 354, Uczymy się od przyjaciół.
Pomoc postpenitencjarna tematem seminarium w Pradze. „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 22 s. 6;
MPP t. II s. 356; Postpenitencjarna działalność zakładów karnych „Pomoc Społeczna” 1979 nr 4 s. 5,
10; MPP t. II s. 439; Nie możemy się bez siebie obejść „Pomoc Społeczna” 1979 nr 4 s. 7; MPP II 444;
Ważny społecznie problem – alimenty „Gazeta Penitencjarna” 1973 nr 180 s. I-II; MPP t. II s. 90;
Koniec czy początek kłopotów. Dowody osobiste dla skazanych (Współautor Tadeusz Szydło) „Gazeta
Penitencjarna” 1972 nr 138 s. I-II; MPP t. II s. 62
140
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Pamiętam z tamtych lat wiele pustych słów, mówionych i pisanych,
pamiętam też stałe boje o wielkość przyznawanych wtedy jeszcze Polskiemu
Komitetowi Pomocy Społecznej dotacji z pięcioprocentowych potrąceń z zarobków skazanych, przez resort sprawiedliwości, a właściwie przez Radę Pomocy
Postpenitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości. No i dyskusje, czy to moralne
żeby pomagać byłym więźniom, kiedy pieniędzy nie starcza dla powodzian, dla
ludzi starych itp. Wspomniałem o Radzie Pomocy Postpenitencjarnej; był to twór,
w moim głębokim przekonaniu fasadowy. W jego skład wchodzili przedstawiciele
wielu różnych resortów. Analogicznie rzecz się miała w odpowiednikach Rady
ulokowanych przy prezesach sądów wojewódzkich. Jedyny realny efekt działalności tych pseudospołecznych organów to rozdział tzw. środków przeznaczonych
na pomoc postpenitencjarną, o których wspomniałem przed chwilą.
Trzeba wykazywać daleko idącą ostrożność w badaniu efektów pomocy
postpenitencjarnej udzielanej w zakładach karnych. Pokusiliśmy się w Wydziale
Penitencjarnym zainspirować przeprowadzenie analizy zależności między zakresem, wielkością pomocy udzielonej skazanemu w chwili zwolnienia z więzienia,
a powrotnością do przestępstwa. Wyniki były wprost szokujące: im większej
pomocy udzielono tym powrotność była większa, a skazany korzystający z pomocy w maksymalnie możliwym stopniu wracał do więzienia najszybciej. Szok
oczywiście mijał po chwilowym zastanowieniu. Kto przecież potrzebował największej pomocy? Ano ten rokujący najgorzej: bez mieszkania, pracy, bliskiej
rodziny itp. Udający się do rodziny, posiadający dobry zawód, bez nałogów, tej
pomocy nie potrzebował, on też nie stawał się wielokrotnym recydywistą.

Stan wojenny
Wkrótce po zjedzeniu sobotniego domowego obiadu zostałem telefonicznie wezwany ponownie do pracy (w soboty pracowaliśmy wtedy 4,5 godziny).
Na pytanie, o co chodzi, otrzymałem lakoniczną odpowiedź: „Niespokojnie
w Areszcie w Białołęce”. W Centrali niezwłocznie poinformowano nas, że
o północy ogłoszony zostanie „stan wojenny”. Zabroniono nam jakichkolwiek
kontaktów na zewnątrz. Centrala telefoniczna zresztą niebawem została wyłączona. Nie bardzo wiedziałem, co ten stan wojenny ma oznaczać. Lecz jeśli
miałby się wiązać z mobilizacją? Mój syn, student, jest przecież w wieku
poborowym. Na miejscu jest całe kierownictwo Centralnego Zarządu i wiceminister Tadeusz Skóra. Atmosfera niepokoju. Wiadomo, iż będą zatrzymania
delegatów na Zjazd Solidarności w Gdańsku. Lecz też jakaś ulga. Kilka dni
wcześniej w Radomiu wśród działaczy „Solidarności” pojawiły się bardzo
radykalne wypowiedzi. Powtarzano slogan: „A na drzewach zamiast liści będą
wisieć komuniści.”
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Sytuacja gospodarcza w Kraju fatalna. Zaopatrzenie pod „zdechłym
Azorkiem”. Komisja Pracownicza, jako swego rodzaju pracowniczy organ socjalny, próbowała pomagać nam w pozyskiwaniu żywności. Ciągnęliśmy nieraz losy;
ktoś wylosował kupno 10 jajek, ktoś inny – kostkę masła. Czasem jakiś produkt
podrzucił nam do domu Kaziu Szczyrba z Cieszyna, któremu w swoim czasie
próbowałem pomóc w jego kłopotach zawodowych.
W czasie sobotniego wieczoru 12 grudnia 1981 r. w Centrali najbardziej
aktywny był wicedyrektor Juliusz Petrykowski. On też nie mógł pogodzić się
z faktem, iż we wszystkich przygotowaniach do ogłoszenia stanu wojennego
pomijany był minister prof. Sylwester Zawadzki. Tuż przed północą postanowiono jednak, poprosić Profesora do Ministerstwa. Zbudzony i przywieziony
został przez J. Petrykowskiego. Widać było, że jest psychicznie roztrzęsiony. Miał
chyba świadomość okazanej mu przez władze polityczne nieufności. Do rana
docierały do nas meldunki o tym, kogo w Gdańsku zatrzymano, a kto zdążył
umknąć. Otrzymaliśmy też prowizoryczne, ponawiane co pewien czas, dokumenty
zezwalające nam na poruszanie się po godzinie policyjnej.

Do domu wróciłem w południe 13 grudnia. Dopiero wtedy żona i syn
dowiedzieli się, dlaczego nie działają telefony.
Następnego dnia w Ministerstwie, a więc i w CZZK, pojawił się komisarz wojskowy, płk Kostrzewa z Naczelnego Sądu Wojskowego (później zastąpił
go płk Dubiel), a my przygotowywaliśmy się do uaktualnienia, wyciągniętych
z tajnych szaf, regulaminów „wykonywania umieszczenia w ośrodkach
odosobnienia dla osób internowanych”. No i zaczęło się ustalanie, gdzie umieszczać internowanych. Naczelnicy aresztów śledczych otrzymali polecenie tymczasowego przyjmowania internowanych na podstawie wykazów dostarczanych im
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przez komendantów Milicji Obywatelskiej. Choć mieli opory i wątpliwości
musieli wykonywać polecenia. Wiadomo stan wojenny! Najgorzej wyszedł na tym
naczelnik Aresztu Śledczego w Radomiu, Józef Sowa. Przez długie lata ciągano
go później po sądach, oskarżając o bezprawne pozbawienie wolności kilkudziesięciu osób zatrzymanych przez Milicję.
Wreszcie na najwyższych szczeblach państwowych, a głównie politycznych, ustalono miejsca odosobnienia dla internowanych. Były to m.in. obiekty
ośrodków wczasowych różnych instytucji, obiekty ośrodków pracy więziennictwa
oraz wreszcie oddziały mieszkalne w aresztach śledczych – to ostatnie budziło
największe wątpliwości i zastrzeżenia. Kierownikami ośrodków odosobnienia
mianowano głównie funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Z biegiem miesięcy
sięgano też do obsadzania tych stanowisk funkcjonariuszami Służby Więziennej.
Warunki bytowania w ośrodkach internowania były bardzo zróżnicowane. Najgorsze wewnątrz aresztów, najlepsze w obiektach ośrodków wczasowych. Sam miałem okazję wizytować wraz z grupą posłów, Ośrodek Odosobnienia w Gołdapi, przeznaczony dla kobiet, ulokowany w ośrodku wczasowym
Telewizji Polskiej. Niewiele gorzej było w obiekcie wojskowym na poligonie
w Drawsku Pomorskim, a także w Kokotku na Śląsku.
Z grupą posłów wizytowałem też inny ośrodek odosobnienia w Drawsku
Pomorskim, w którym osadzeni zostali sekretarze komitetów wojewódzkich
PZPR, a w którym kilka dni wcześniej zmarł Zdzisław Grudzień, I sekretarz
KW PZPR w Katowicach. W tym ośrodku największym problemem był brak…
papieru toaletowego (tym bardziej, że i prasa codzienna tam nie docierała). 141
Powstał w Warszawie Komitet Prymasowski, powstawały w miastach
wojewódzkich komitety i organizacje niosące pomoc internowanym i ich rodzinom. W moim przekonaniu najistotniejsze były jednak problemy związane z nagłym odłączeniem internowanych od rodzin, niepewność o los własny i bliskich. Problemy bytowe pozostawały chyba na dalszym planie. Pamiętam
np. podejmowane usilnie w Centralnym Zarządzie przez aktorkę Maję
Komorowską, starania o środek lokomocji dla przewiezienia żywności internowanym w Kokotku. Żywność okazała się w ogromnej większości paczkami kawy
prawdziwej, ciastek itp. I tym razem ważniejsza dla internowanych była sama
pamięć o nich, niż takie czy inne frukta.

141
JAM: Spotkania w ośrodkach dla internowanych [Spotkania sędziów i polityków
z internowanymi w ośrodkach dla internowanych. „W 25 ośrodkach przebywało do połowy kwietnia
1982 r. 3119 internowanych.”] „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 5 s. 4; E. Maleszewska: W ośrodku dla
internowanych [2,5 tys. internowanych w 6 miesięcy po ogłoszeniu stanu wojennego; warunki pobytu
w ośrodkach w Łupkowie i Uhercach] „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 7
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Ośrodki odosobnienia były dość często wizytowane przez samą „Solidarność” – główną rolę odgrywał tu późniejszy senator Zbigniew Romaszewski.
Towarzyszył mu nieraz w tych wizytacjach mój zastępca Bazyli Pawlaczyk,
który uczestniczył też w wizytacjach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
(wizytacje te obejmowały głównie warunki internowania, a nieco później także,
odbywania kary przez osoby skazane za przestępstwa przewidziane w dekrecie
o stanie wojennym).
W ośrodkach odosobnienia umożliwiono internowanym dostęp do posług
religijnych. Powstały zaczątki odnowionego duszpasterstwa więziennego. Trzeba
tu odnotować znaczący udział księdza Jana Sikorskiego. 142 Losami internowanych
i skazanych żywo interesował się w imieniu Episkopatu Polski arcybiskup
Bronisław W. Dąbrowski.143 Był on częstym gościem w biurze wicedyrektora
Juliusza Petrykowskiego, który starał się rozwiązywać i łagodzić konflikty, nieraz
wyolbrzymiane przez stronę kościelną. Ale też z uwagi na te wizyty – w moim
przekonaniu – J. Petrykowski traktowany był niejednokrotnie z pewną rezerwą
przez dyrektora CZZK i pozostałych wicedyrektorów więziennictwa.
Zróżnicowane były też postawy i działania dyrektorów szczebli okręgowych więziennictwa. Większość postępowała zdroworozsądkowo, byli jednak
niektórzy „wysoce zmobilizowani”. Pamiętam wrażenie, jakie wywołał na pierwszej naradzie dyrektorów okręgów, Tadeusz Judycki dyrektor Okręgowego
Zarządu w Koszalinie, który zjawił się w pełnym umundurowaniu polowym moro,
z pistoletem w kaburze. W ogniu kąpany był też Tadeusz Piecychna ze Szczecina.
Z biegiem miesięcy internowanych i ośrodków odosobnienia ubywało;144
zastępowała je problematyka więźniów skazanych w okresie stanu wojennego
oraz narastające postawy buntownicze wśród skazanych. Nastroje więzienne radykalizowała w znacznym stopniu dyskusja tocząca się na łamach prasy, i nie tylko,
a także liczne wypowiedzi odnoszące się krytycznie do polityki karnej w Polsce.

142
Ks. J. Sikorski wspomina o tym m.in. po latach w swoich opracowaniach: Duszpasterstwo więzienne. Spojrzenie wstecz - rzeczywistość - perspektywy. „Ateneum Kapłańskie” 1994 t. 122
z. 1 s. 55-71, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1994 nr 8 s. 16-33 i wielu innych artykułach
i wystąpieniach.
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Bronisław Wacław Dąbrowski (ur. 2 listopada 1917 r., zm. 25 grudnia 1997 r.)

A. Lityński: Historia prawa Polski Ludowej. Warszawa: Wydaw. „LexisNexis, 2005,
283 s. („ogółem internowano 10.131 osób, ale liczba jednocześnie internowanych nie przekraczała
5300 osób”)
144
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Pracowała w tym czasie Komisja do spraw Nowelizacji Prawa Karnego.
Miałem możność uczestniczenia w pracach zespołu do spraw nowelizacji prawa
karnego wykonawczego. Znajomość proponowanych zmian, tendencji i konkretnych sformułowań, ułatwiała mi kontakty i rozmowy z więźniami, w czasie
zlecanych mi przez szefa, nielicznych zresztą wyjazdów do zakładów karnych
i aresztów śledczych. W pamięci utkwiły mi zwłaszcza spotkania w Radomiu,
Hrubieszowie i Jastrzębiu Zdroju.
Polecenie wyjazdu do Aresztu Śledczego w Radomiu otrzymałem od
dyrektora S. Jabłonowskiego, nagle, w połowie dnia pracy. Miałem pojechać tam,
by ewentualnie wspólnie z naczelnikiem, spróbować rozładować napiętą sytuację
wśród osadzonych, z których kilkudziesięciu podjęło głodówkę. Spodziewano się
następnego dnia interwencji ze strony miejscowej „Solidarności”. Trzeba przyznać, iż warunki bytowe w tym Areszcie, w budynku pamiętającym dawne wieki,
położonym w centrum miasta, podobnie zresztą jak w Piotrkowie Trybunalskim,
były od lat fatalne i wszyscy o tym wiedzieli. Kilkusetletni obiekt nieskanalizowany z wieloosobowymi celami. Przeludnienie Aresztu, samo wrażenie przy
wejściu do zatłoczonych cel… lepiej zamilczeć. Próbowałem nawiązać rozmowę
z tymczasowo aresztowanymi w jednej z cel mieszkalnych. Żartować trudno,
w ogóle trudno o pierwszy kontakt. Mój monolog i… cisza. Wreszcie, kiedy nawiązałem do pracy komisji kodyfikacyjnej, gdy zacząłem sygnalizować proponowane zmiany… pierwszy odzew, pytania, odpowiedzi, normalna rozmowa.
Zaproponowałem:
- „Skoro temat was ciekawi, może zainteresowałby także mieszkańców
innych cel. Proponuję, by nagrać dalszy ciąg rozmów na taśmie magnetofonowej
i odtworzyć je przez miejscowy radiowęzeł.”
Zgodzili się. Rozmowy trwały jeszcze kilkadziesiąt minut. Poszedłem na
kawę do naczelnika Aresztu, a w radiowęźle emitowano audycję. Nie trzeba było
długo czekać na reakcję.
Najpierw głosy na oddziałach, że to blef, że nie ma w Areszcie żadnego
członka komisji kodyfikacyjnej. Potem karteczki do funkcjonariuszy oddziałowych by:
- „Jeśli płk Korecki jest w Areszcie, to niech zjawi się w naszej celi
numer taki a taki…”.
Audycja się skończyła. Poszedłem do tych innych cel. Rozmowy przebiegały już w znośnej atmosferze. Wreszcie w jednej z cel propozycja:
- „Panie pułkowniku my możemy przerwać głodówkę, lecz niech Pan
ułatwi nam spotkanie w określonej grupie więźniów, abyśmy się mogli naradzić
i podjąć decyzję o zaprzestaniu protestu głodowego.”
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Odpowiedź mogła być tylko jedna:
- „Czy przed ogłoszeniem głodówki naczelnik Aresztu umożliwił wam
podobne spotkanie? Nie? Macie więc własne kanały porozumiewania się..”
Rozstanie było dość sympatyczne. Choć grubo po północy jeszcze jedna
kawa u naczelnika. Próba zbilansowania przyczyn protestu i skarg więźniów. Do
kierownictwa Aresztu pretensje, że ciasno w celach; lecz cóż zależało od naczelnika Józefa Sowy. Generalne narzekania na przedłużające się areszty tymczasowe,
na przesłuchania poza Aresztem w komendach Milicji, na zbyt surowe wyroki itp.
Ważne jednak, iż rano naczelnik mógł poinformować, pukających do bram Aresztu, delegatów „Solidarności”, o zaprzestaniu przez więźniów protestu głodowego.
Wizyta w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie miała inny charakter i inny
przebieg.

Zakład Karny w Hrubieszowie

Towarzyszyłem wraz z redaktorem „Gazety Penitencjarnej” pracownicy
Uniwersytetu Warszawskiego, zajmującej się m.in. pomocą uwięzionym (nazwiska Pani niestety nie pomnę). Chodziło o przekonanie kilku młodych skazanych za
przestępstwo popełnione w stanie wojennym, uczniów klasy maturalnej, by
wystąpili z wnioskami o przerwy w karze, co umożliwiłoby im przystąpienie do
egzaminu maturalnego. Po rozmowach Pani wyjechała, a ja z redaktorem próbowałem zorientować się w nastrojach więźniów i ewentualnie wysłuchać ich skarg
i próśb.
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I konsternacja. Naczelnik Zakładu odmówił pójścia z nami do oddziału
mieszkalnego i rozmowy z więźniami. Przebąkiwał coś, że byłoby to poniżej jego
godności! Może zresztą źle go zrozumiałem. Poszliśmy z redaktorem. Dało się
rozmawiać. W jednej z cel padła propozycja więźniów, by rozmawiając z nimi
usiąść i pozwolić poczęstować się herbatą. Herbata była normalna, niezbyt mocna,
a więc nie więzienna. Rozmowa trwała wiele minut. O warunkach pobytu:
- „Dlaczego zarządza się pobudkę o godzinie szóstej, kiedy później przez
cały dzień trzeba przebywać w celi bezczynnie…” itp. żale.
O polityce, o zmianach w prawie karnym. I na koniec jeden z więźniów:
- „Panie pułkowniku, jestem inżynierem Ośrodka Badań Jądrowych
w Świerku. Wiele w życiu mogłem się spodziewać, lecz nie tego, że w polskim
więzieniu będę przy herbacie rozmawiał spokojnie z reżimowym pułkownikiem.”
Krótka moja rozmowa z naczelnikiem; nawet prawie po północy nie
odmówiłem lampki koniaku. A rano, już w Warszawie… wezwanie na rozmowę
do Prokuratury Generalnej. Szczęście, że do przyjaznego więziennictwu, prokuratora do spraw penitencjarnych, Władysława Taraszkiewicza. Okazało się, iż
naczelnik odmowę wyjścia w dniu następnym na rozprawę sądową kilku
osadzonych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, powiązał z moją rozmową
z więźniami, znalazł w niej przyczynę niesubordynacji aresztowanych i… złożył
w tej sprawie stosowny meldunek. Niech mu tam… Całe szczęście, iż takich
naczelników było niewielu. Przyznam, że choćbym chciał dziś przytoczyć
nazwisko tamtego naczelnika z Hrubieszowa… zapomniałem.
Ciekawe okoliczności towarzyszyły mi, ciekawy był przebieg mojego kilkudniowego wyjazdu do Zakładu Karnego (półotwartego i otwartego)
w Jastrzębiu Zdroju.
Do Katowic pociągiem, a stamtąd do Jastrzębia miał mnie zabrać
służbowym polonezem naczelnik tego Zakładu. Lecz w Katowicach w Okręgowym Zarządzie dyrektor Wacław Kozera w godzinach rannych poinformował
naczelnika z Jastrzębia, B. B., iż kieruje go na zaopatrzenie emerytalne i w południe naczelnik był już w stanie wskazującym na znaczne spożycie.
- „Józek poprowadzisz samochód? Weźmiesz naczelnika?”
Trudno było odmówić dyrektorowi Kozerze; trudno też nie pomóc
przyjacielowi w biedzie. Siadam za kierownicą. Naczelnik B. B. obok mnie.
Służbowy polonez z zewnątrz niczego sobie i owszem. Lecz hamować można
tylko ręcznym. Prawy kierunkowskaz nie działa. Sprzęgło… nigdy nie wiadomo,
kiedy zadziała. Jechać? Na moje wątpliwości naczelnik B.B.:
- „Jedź Józef, mnie tu wszyscy znają.”
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Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju

Jedziemy. Za miastem naczelnik zasnął. I dzięki. Ale po przejechaniu
kilkunastu kilometrów złapałem gumę. Wymiana koła. Całe szczęście, że piąte
koło jak trzeba. Lecz prysnął sen naczelnika.
- „Józef, skręć tu w lewo, ja tam utrzymuję stawy hodowlane rybne.
Popatrzymy czy wszystko w porządku.”
Było w porządku. Po kolejnych kilometrach:
- „Józef zatrzymaj się, zjemy coś w zajeździe.”
Trudno było odmówić głodnemu. Serdeczne powitanie na progu sali.
Mnie witają, bom w mundurze pułkownika? Ależ nie. Naczelnik B. B.:
- „Chłopcy, dawajcie to co zawsze.”
Łaknienie przeważyło nad głodem. Potem do samego Jastrzębia już jakoś
leciało; sen naczelnikowi sprzyjał. A w Jastrzębiu:
- „Józef, trochę wypiłem. Podwieź mnie na kwaterę, potem odwieziesz
auto do Zakładu.”
Propozycja rozsądna. Mieszkanie służbowe w bloku zakładowym.
- „Herbatkę wypijesz?”
I owszem; sparzyłem herbatę. Rozmowa, trochę wspomnień o mało co
już emeryta. I demonstracja:
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- „To mój pistolet służbowy. A ten drugi w szufladzie, to wiesz, mam go
od lat, poza ewidencją. A to naboje…”
Jeszcze jedna herbata. Nareszcie mój gospodarz zdrzemnął się. Próbuję
wyjść „po angielsku”. Nic z tego. Znowu ileś tam minut rozmowy i… drzemka.
Wreszcie udało się. Odstawiając w Zakładzie samochód starałem się tak poprzestawiać przewody świecowe, że gdyby naczelnik zechciał gdzieś wyjechać, byłoby
to co najmniej utrudnione. I wreszcie, po emocjach, spać do gościnnego pokoju
w Zakładzie.
Następnego dnia z zastępcą naczelnika J. Sikorą zastanawiamy się, co
począć z problemem głodówki kilkuset spośród z ponad dwóch tysięcy skazanych.
Skazani odbywają swe kary po raz pierwszy; nie mają więc chyba zbyt ugruntowanych więziennych doświadczeń. Na dobrą sprawę nie wiadomo właściwie,
jaki jest powód głodówki. Podejrzewamy, że chodzi raczej o solidaryzowanie się
z protestami trwającymi w innych zakładach karnych w Polsce. Próbujemy podjąć
wspólnie z naczelnikiem J. Sikorą rozmowy z więźniami; próbuję sam w cztery
oczy. Naczelnik B. B. stwierdza wyraźnie, że z więźniami „pertraktować nie
będzie”.
Nic z tego; więźniowie odwracają się plecami; i ci głodujący i pozostali.
Nie chcą rozmawiać. A my nie chcemy rozmawiać z komitetem protestacyjnym,
który wybrali sobie więźniowie. Trwa sytuacja patowa. Mija pierwszy dzień.
A zapowiadana jest wizyta delegacji kopalnianej „Solidarności”.
Rozmawiamy w gronie wychowawców, funkcjonariuszy działu ochrony;
analizujemy szczegółowo akta skazanych, wchodzących w skład komitetu protestacyjnego. I odkrycie… przewodniczący tego komitetu odbywa jedynie karę
zastępczą za nieuiszczoną grzywnę; karę zasadniczą odbył w całości. Krótka
rozmowa z Sądem w Gliwicach i po paru godzinach dysponujemy postanowieniem Sądu o wycofaniu wykonania kary zastępczej i nakazem zwolnienia
skazanego; pozostałą część grzywny uiści już na wolności. Ku naszemu zaskoczeniu sam zainteresowany jest wyraźnie zadowolony z rozwoju sytuacji;
przewodniczenie protestowi musiało mu chyba mocno ciążyć. Informacji
o zwolnieniu „przewodniczącego” i podstawach tego zwolnienia nie omieszkaliśmy oczywiście upowszechnić za pośrednictwem radiowęzła. W komitecie
protestacyjnym konsternacja; taki byłby to przywódca strajku?
Zaczęli się do nas zgłaszać kolejni skazani odbywający kary zastępcze,
którzy chętnie zapłaciliby pozostałe kwoty grzywien, lecz ich konta pieniężne
w Zakładzie były puste. Zaproponowaliśmy im udzielenie kilkudniowych
przepustek, aby mogli udać się do bliskich i dalszych krewnych, którzy mogliby
ich choćby chwilowo wesprzeć finansowo. Takich przepustek było kilkadziesiąt;
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większość nie wróciła już do Zakładu – wpłynęły natomiast nakazy ich zwolnienia, a zainteresowani zgłaszali się tylko po to, by rozliczyć się z Zakładem.
Towarzyszyła nam przy tym smutna dość refleksja; iluż to więźniów przebywało
w Zakładzie tylko dla odbycia kar zastępczych, jak niewiele robiono w więzieniach, w sądach, by egzekwowane były zasądzone grzywny.
Nie trzeba oczywiście dodawać, że protest głodowy powoli wygasał.
O przyczynach tego protestu i jego przebiegu, o postawach funkcjonariuszy
wobec skazanych, rozmawialiśmy kilka dni później z delegacją „Solidarności”
przy Kopalni Manifest Lipcowy. Prywatnie mogę wspomnieć, członkowie tej
delegacji byli mocno zdziwieni tym, że jestem bratem Stanisława, który cieszy się
ich dużym poważaniem, jako górnik ich Kopalni. Takie to zresztą były zróżnicowane w stanie wojennym losy członków wielu rodzin w Polsce.
W stanie wojennym opinia publiczna miała określone trudności w docieraniu do wielu, wciąż utajnionych informacji, także dotyczących więziennictwa,
zwłaszcza zaś do wiedzy o sytuacji osób skazanych za przestępstwa z dekretu
wprowadzającego nowe stany przestępcze. Informacje takie dawkował dziennikarzom w Centrum Prasowym w Gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie Rzecznik Rządu Jerzy Urban. Spodziewając się ewentualnych pytań J. Urban zabrał
z sobą pewnego dnia w charakterze ekspertów, dyrektora S. Wronę i mnie.
Konferencja prasowa przebiegała dość spokojnie i obyło się bez napastliwych
wystąpień. Rzecznik Rządu zaprosił nas po konferencji na zaplecze sali na
kieliszek koniaku. Chwila milczenia i wyrażamy opinię o spokojnej aurze
w czasie konferencji, o zrozumieniu wykazywanym przez dziennikarzy.
A J. Urban na to (choć może powtarzam to niezbyt wiernie):
- „Panowie, gdyby mogli to by nas rozszarpali, albo… «na gałęziach
zamiast liści»”. Masz ci los!
W okresie stanu wojennego najtrudniej przychodziło wielu funkcjonariuszom, w tym także niestety naczelnikom wielu więzień, normalne wypełnianie
obowiązków; oczekiwano wciąż na ewentualne nowe wydarzenia, czy polecenia
z góry. W Wydziale Penitencjarnym mieliśmy tego świadomość, podejmowaliśmy też próby przywracania tej normalności. Dałem temu osobiście wyraz
w publikacji, zamieszczonej w styczniu 1982 r. w naszej zawodowej prasie. 145

145

O potrzebie normalizacji „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 1 s. 6-7; MPP t. II s. 570
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Pisałem m.in.:
Doświadczenia ostatnich miesięcy przekonują, iż niezbędne jest głębsze
wnikanie w motywacje zachowań skazanych i wysłuchiwanie ich indywidualnych
racji. Nie zawsze niestety racja leży po stronie naszej administracji, a krótkowzroczne jest podejmowanie istotnych dla funkcjonowania zakładów decyzji bez
uwzględniania opinii osadzonych, bez przewidywania ich reakcji na decyzje.
Odpersonalizowanie stosunków między skazanymi i administracją penitencjarną,
niedostrzeganie spraw poszczególnych skazanych, ignorowanie zbiorowych poglądów osadzonych i mechanizmów funkcjonowania środowiska osób pozbawionych
wolności prowadzić może do „brania skutków za przyczynę". Zbyt wiele istotnych
dla skazanych decyzji podejmowaliśmy dotychczas bez ich aktywnego współudziału. Mam tu na myśli zwłaszcza decyzje ważące na losach osadzonych. Ciągle
jeszcze okresowe oceny postępów skazanych w resocjalizacji tu i ówdzie odbywają
się bez ich obecności, wciąż jeszcze w niektórych zakładach karnych brak
komisjom penitencjarnym czasu na wspólne ze skazanymi zastanowienie się nad
programem indywidualnych przedsięwzięć i zamierzeń wychowawczych.
I dalej:
Trzeba żebyśmy wszyscy na różnych szczeblach pracy znali możliwości
i warunki działania więziennictwa, żebyśmy wspólnie wypracowali - poprzedzony
zwłaszcza analizą przyczyn licznych niestety niepowodzeń - program stabilizacji
pracy jednostek penitencjarnych, program bliższych i dalszych zamierzeń. Okazją
ku temu może być odpowiednie udostępnienie treści i wniosków zawartych
w „Raporcie o stanie więziennictwa". Opracujmy wspólnie ambitny program,
ustalmy w nim pryncypia – wspólnie ten program realizujmy.
- Stwórzmy wychowawcom odpowiednie warunki i możliwości prowadzenia rzeczywiście indywidualnej pracy resocjalizującej. Sprecyzujmy wyraźniej
zakres ich kompetencji i odpowiedzialności. Niech wychowawca znaczy naprawdę
wiele. Niech jego autorytet budowany jest na jego pracy, w oparciu o ocenę jego
własnej postawy. Wprowadźmy swego rodzaju staż kandydacki. Nie fetyszyzujmy li
tylko kryterium wykształcenia. Zaakceptujmy w całej pełni dobrze pracujących
wychowawców, także, jeśli legitymują się tylko wykształceniem średnim; im także
nie blokujmy awansu na stanowiska starszych wychowawców. Pozbawiajmy
stanowisk wychowawców wszystkich tych, którzy na miano to nie zasłużyli. Niech
już nikt nie będzie wychowawcą za karę, w wyniku degradacji z innych stanowisk.
- Sprawdźmy eksperymentalnie w kilku dużych, zróżnicowanych rodzajem
i typem, zakładach karnych, coraz wyraźniej zarysowującą się koncepcję oddziałów wewnętrznych. Mogą one stworzyć, jak się wydaje, w poszczególnych
oddziałach mieszkalnych, płaszczyznę i warunki rzeczywistego współdziałania
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funkcjonariuszy pionów ochrony i penitencjarnego. Przybliżą decyzje podejmowane przez kierownika oddziału do sytuacji zdarzających się bezpośrednio w środowisku skazanych.
- Wykorzystujmy wszelkie możliwości zatrudnienia skazanych i wychowawczego oddziaływania na skazanych przez pracę. Poszukujmy sposobów
motywowania w osiąganiu jak najlepszych efektów zatrudnienia zarówno załogi
naszych zakładów karnych i przedsiębiorstw jak i skazanych. Miernikiem efektów
zatrudnienia nie może być już fundusz wyrównawczy, lecz fundusz brutto uzyskanych wynagrodzeń.
- Funkcjonujące w zakładach karnych zespoły szkół muszą stać się
integralną częścią zakładów karnych, a wysiłki wychowawcze nauczycieli immanentnym składnikiem procesu oddziaływań wychowawczych. Stwórzmy nauczycielom warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w oddziałach zamieszkałych
przez uczniów.
- Wkomponujemy zróżnicowane formy działalności kulturalno-oświatowej w całokształt przedsięwzięć resocjalizujących. Wykorzystajmy tkwiące w tej
działalności rezerwy.
Stan wojenny oznaczał też dla nas pracowników Centralnego Zarządu
nieustające dyżury, w dni świąteczne i w nocy. Dla większości kolegów była to
okazja by pograć w brydża, „porozmawiać” o przełożonych i nie tylko. Mnie
udało się w tym czasie, w spokoju, głównie wśród ciszy nocnej, solidnie
popracować nad zgromadzonymi wcześniej materiałami do pracy doktorskiej.
Żmudne były zwłaszcza obliczenia statystyczne – jedyne ułatwienie stanowiły
wtedy jeszcze tzw. karty krawędziowe. W takich też okolicznościach udało mi się
sprecyzować ostateczne wnioski końcowe, które stały się później zaczątkiem
instytucji tzw. odroczonego warunkowego zwolnienia, stanowiącego ostatnią fazę
przygotowywania do wolności zwłaszcza skazanych długoterminowych. O przebiegu i okolicznościach towarzyszących samej obronie pracy doktorskiej wspominam w innym miejscu.

Bunt w Kamińsku i nie tylko
Latem i jesienią 1981 r. dochodziło w polskich więzieniach do licznych
zbiorowych wystąpień więźniów. Buntem „z prawdziwego zdarzenia” był bunt
w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Przeżywali go nie tylko więźniowie i funkcjonariusze, lecz także, zamieszkałe w osiedlu w pobliżu więzienia, rodziny.
Sprawę znam z relacji funkcjonariuszy, z oglądu Zakładu po zakończeniu
akcji tłumienia tego buntu. Brałem udział w komisji powołanej przez ministra
sprawiedliwości, dla ustalenia przyczyn buntu, okoliczności jego przebiegu

152

i przedstawienia wniosków. Komisji przewodniczył Tadeusz Skóra – wiceminister
sprawiedliwości. Członkami byli: doc. Stanisław Ziembiński – dyrektor Wydawnictwa Prawniczego, były dyrektor CZZK; dr Teodor Szymanowski – przedstawiciel „Patronatu”; przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, którego
nazwiska nie mogę sobie dziś przypomnieć oraz Wanda Falkowska – redaktor
„Prawa i Życia”.
Bunt recydywistów, bo dla nich był przeznaczony ten Zakład, poprzedzała sprzyjająca niepokojom więźniów aura polityczna. Powszechna krytyka
polityki karnej Państwa, odnoszona do zbytniej surowości kar wymierzanych,
zwłaszcza skazanym powracającym do przestępstwa. Oczekiwano na amnestię,
która jednak nie wiadomo, czy obejmie recydywistów. Do tego należy dodać
docierające do więzień, różnego rodzaju ulotki, no i w Kamińsku – choć nie tylko
tam – bezpośrednie kontakty przedstawicieli opozycji politycznej, nawiązywane
poprzez niewystarczająco wysokie mury zewnętrzne, przez nieoblendowane okna
cel mieszkalnych itp.

Zakład Karny w Kamińsku

W Kamińsku więźniowie wykonywali w warsztatach wewnątrz Zakładu,
metalowe części obudowy chodników w kopalniach węgla. Dostarczano do
Zakładu materiał, wywożono gotowe elementy, a to stwarzało kolejne okazje dla
przenikania takich czy innych wieści z zewnątrz.
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Pewnego popołudnia część więźniów postanowiła wydostać się na
wolność. Zakład był zakładem typu zamkniętego, lecz architektura wewnętrzna
– to baraki, przypominające bardziej hotel robotniczy z tamtych lat niż więzienie.
Pracujący na drugiej zmianie załadowali metalowymi elementami samochody ciężarowe i postanowili staranować więzienną bramę, przez którą
normalnie odbywał się transport surowca i gotowych produktów. W międzyczasie część więźniów wydostała się z cel mieszkalnych, przy czym jak się
okazało, wystarczyło wyważyć drzwi jednej z cel i ławami powyburzać otwory
w ścianach działowych między celami.
Działania więźniów musiały być odpowiednio przygotowane i skoordynowane, bowiem dostali się oni równocześnie do sieci telefonicznej. Sieć ta
obejmowała nie tylko połączenia wewnątrz więzienia; były w niej także, podłączone w tej samej centrali telefonicznej, mieszkania części funkcjonariuszy.
Możliwości stąd wynikające więźniowie wykorzystali, informując rodziny, iż jak
tylko, niedługo już, wydostaną się z więzienia „zrobią z nimi porządek”. O tych
rozmowach telefonicznych dowiedzieli się funkcjonariusze, i ci w służbie, i ci
wezwani do służby - postanowili nie dopuścić do wydostania się więźniów.
Część rodzin rozpoczęła ewakuację, czym się dało, także korzystając
z konnych furmanek. Nocna sceneria godna filmu grozy.
Kiedy więźniowie w samochodach zbliżali się do bramy z wyraźnym
zamiarem jej staranowania, z posterunku na wieżyczce, poleciały pociski z ostrej
amunicji. Kilku więźniów w szoferkach samochodów zostało śmiertelnie postrzelonych – pociskami uderzającymi wprost i od rykoszetów. Był to bunt, jeden
z najpoważniejszych dla więźniów skutkach. 146
Udała się natomiast zbiorowa ucieczka stukilkudziesięciu tymczasowo
aresztowanych i skazanych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.
Oddanie strzałów do więźnia usiłującego pokonać mur zewnętrzny pola
spacerowego Aresztu, doprowadziło do wybuchu. Więźniowie oswobodzili się
z wielu cel, załoga Aresztu utraciła kontrolę nad więźniami, a podjęcie przez
kierownictwo Aresztu decyzji, by nie używać broni – co mogło przecież
doprowadzić do prawdziwej masakry – pozwoliło około 180. uwięzionym
wydostać się na wolność. W ogólnym zamieszaniu zbiegli nawet ci, którzy wcale
nie mieli początkowo takiego zamiaru; część z nich powróciła niedługo potem
146
W. Adamczak, H. Skolik: Od Wołowa do Kamińska „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 1
s. 8-9, il.; H. Michalski: Bunt w Kamińsku „Gazeta Prawnicza” 1981 nr 21/22 s. 5, 7, il.; J. Soroka:
Bunt w Kamińsku „Tygodnik Solidarność” 1981 nr 34 s. 5, 14; M. Ziomecki: Incydent nr 109
– Kamińsk „Kultura” 1981 nr 48 s. 7-8, il.
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dobrowolnie do Aresztu.147 Nie znam innej tak masowej ucieczki więźniów
w historii polskiego powojennego więziennictwa.

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

Śmierć ponieśli także więźniowie w czasie buntu w Zakładzie Karnym
w Czarnem. Tutaj bunt wywołany przez recydywistów w 1989 r. powodowany był
głównie emocjami związanymi z oczekiwaniem na objęcie amnestią. Oczekiwania okazały się płonne, a towarzysząca temu atmosfera była nie do zniesienia
nawet przez funkcjonariuszy. 148

147
W. Bublińska, J. S. Mac: Wielka ucieczka „Prawo i Życie” 1981 nr 38 s. 10-11;
M. Kamiński: Bunt „Fakty” 1981 nr 37 s. 4, il.; M. Kukuryka: Po buncie „Polityka” 1981 nr 40 s. 4;
H. Michalski: Po strzałach w Bydgoszczy „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 21 s. 4; S. Podemski: Kropla
i potop „Polityka” 1981 nr 40 s. 4; J. Strzelecka: Prawa więźniów „Tygodnik Solidarność” 1981 nr 26
s. 13; M. Szejnert: Ten bunt… „Literatura” 1981 nr 38 s. 12; H. Wachowski: Bunt w areszcie
„Rzeczywistość” 1981 nr 18

K. Kilijanek: Spalona więzienna ziemia. Tych, którzy naobiecywali skazanym, należałoby
postawić w pierwszej linii ataku - mówią mieszkańcy Czarnego. „Prawo i Życie” 1989 nr 50 s. 5, I co
Pan na to Panie Ministrze? W Czarnem po głównej drodze chodzili pijani więźniowie. „Prawo i Życie”
1990 nr 19 s. 5, Ścieżki zdrowia. Buntów w więzieniach można było uniknąć. „Prawo i Życie” 1990
nr 6 s. 4-5, il.; K. Kauba: Fałszywy trop. Zapalili lont, który musiał doprowadzić do wybuchu.
„Wokanda” 1990 nr 2 s. 8; A. Dominiak: Znowu półprawdy. Raport o więziennych buntach. „Polityka”
1990 nr 20 s. 6; K. Wiczkowski: Po buncie. Jednym z nielicznych ocalałych obiektów na terenie
zakładu był budynek szkolny. „Głos Nauczycielski” 1990 nr 20 s. 1, 8, il.
148
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Pamiętam dobrze atmosferę na spotkaniu dyrekcji Centralnego Zarządu
i dyrektorów okręgowych zarządów zakładów karnych z ministrem Aleksandrem
Bentkowskim, w którym to spotkaniu brała także grupa posłów uczestniczących
wcześniej w rozmowach z więźniami. Naobiecywali recydywistom, iż w drodze
amnestii zniwelowane zostaną skutki zbyt surowych wyroków skazujących.
Spotkanie trwało do późnych godzin popołudniowych, a minister miał w dzienniku telewizyjnym o 19,30 wyjaśnić społeczeństwu i skazanym wszystkie wątpliwości związane z treścią amnestii. Napięcie było ogromne, ja sam mogłem trochę
obserwować sytuację z boku, byłem bowiem już komendantem Centralnego
Ośrodka w Kaliszu. No i doszło do buntów w zakładach karnych w Czarnem,
Goleniowie, Nowogardzie i w niektórych pomniejszych więzieniach.
Nie obeszło się bez udziału słuchaczy Ośrodka we wzmacnianiu załogi
w Czarnem, parającej się ze zbuntowanymi skazanymi. Otrzymaliśmy odpowiednie polecenie Centrali określające liczbę słuchaczy, czas wyjazdu i oporządzenie, jakie mają z sobą zabrać. Nikt z nami niczego nie konsultował, a nie wiem
czy rozsądne było angażowanie w groźną sytuację uśmierzania buntu, młodych
stażem i niedoświadczonych jeszcze funkcjonariuszy. Stało się.
Kiedy było już po zamieszkach poprosiliśmy na spotkanie z kadrą
Ośrodka i słuchaczami, E, W., znanego posła Ziemi Kaliskiej, który osobiście
„konfe-rował” w Nowogardzie ze skazanymi na dachu więziennego budynku.
Odniosłem wrażenie, iż czuł się trochę nieswojo przed tym spotkaniem
– kiedy w swym biurze zapytałem:
- „Kawa czy herbata?”
odrzekł bez wahania:
- „A może trochę koniaku?”
Przy takiej okazji poczęstunek się znalazł. Sporo refleksji przychodziło
nam wszystkim w trakcie spotkania, kiedy wysłuchiwaliśmy relacji i ocen słuchaczy przeżywających bunt więźniów w Czarnem.
Dla wszystkich było oczywiste, iż amnestia to taki szczególny akt
prawny, akt zbiorowej łaski, którego treść nie może być dyskutowana publicznie,
nie może być zwłaszcza konsultowana z więźniami. Będzie to być może nauczka
parlamentarzystów po wsze czasy.
A oto zdjęcia Zakładów Karnych w Czarnem, Goleniowie i Nowogardzie
ilustrujące architekturę tych Zakładów.
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Zakład Karny w Czarnem

Zakład Karny w Goleniowie
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Zakład Karny w Nowogardzie

Funkcjonariusze SW polegli natomiast na posterunku w Zakładzie Karnym w Wadowicach, w czasie nieudanej ucieczki kilku więźniów w 1979 r.149

Zakład Karny w Wadowicach

149
H. Michalski: Słabe ogniwa „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 8 s. 2-3, il. [Ryszard Tatar,
Władysław Stopa (nekrologi) [sylwetki funkcjonariuszy zamordowanych przez skazanych w czasie
próby ucieczki kilku skazanych 1.02.1979 r. w Zakładzie Karnym w Wadowicach] „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 5 s. 2, fot.; E. Wysocki: Memento „Forum Penitencjarne” 1999 nr 2 s. 13; E. Wysocki,
M. Fortuna: Pięć lat po tragedii „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 8 s. 12; E. Wysocki, M. Witkowski:
Wadowickie reminiscencje „Forum Penitencjarne” 2004 nr 3 s. 16-17, fot., il.
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Zdarzeń tych jednak nie relacjonuję, ich przebieg i skutki znam tylko
z omawiania ich w czasie służbowych narad i publikacji prasowych.
Bunty można zakwalifikować z pewnością do tzw. zbiorowych protestów
więźniów, jako ich najbardziej drastyczną postać. 150
Były oczywiście i tak zwane protesty zbiorowe więźniów – nazwa trochę
złudna. No bo, jeżeli jednocześnie głoduje kilkaset osób, zgłaszających uzgodnione w jakiś sposób postulaty; to najczęściej nie są to przelewki.
Pełniłem w niedzielę służbę oficera dyżurnego w Centrali i nasłuchiwałem wieści z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, gdzie rozmowy
z więźniami prowadził zastępca dyrektora Stanisław Wrona. Kiedyś pracował
w tym zakładzie, znali go jeszcze niektórzy funkcjonariusze, którzy w kontaktach
ze skazanymi, pomagali stwarzać atmosferę sprzyjającą spokojnemu rokowaniu.
Rozmowy zbliżały się ku końcowi; więźniowie domagali się jednak pokazania im
dokumentu sporządzonego w Centralnym Zarządzie. Trzeba było ten dokument
dostarczyć jak najszybciej. Zawiadomiony telefonicznie dyrektor S. Jabłonowski,
zwolnił mnie z pełnienia dyżuru, polecił zamienić się w kierowcę i służbowym
polonezem, jaki tylko znajdę w garażu, dostarczyć dokument dyrektorowi
S. Wronie. W to mi graj, lubiłem prowadzić, no i trochę atrakcji. Na szosie już
poza Lublińcem, pędzę w przekonaniu o pełnieniu ważnej misji… Pogoda dobra.
Co mi tam; samochód przede mną, to go wyprzedzę. Samochód z naprzeciwka…
zdążę. I gaz do dechy… a samochód zwalnia. Ledwo z życiem uszedłem. Okazało
się, że kierowca stale prowadzący ten samochód dokonał, własnym sposobem
gwoli nie dopuszczenia do przepałów paliwa, stosownego ograniczenia w gaźniku, o czym ja oczywiście nie wiedziałem. Protest więźniów udało się zażegnać
z pewnym opóźnieniem.

Reorganizacje
Więziennictwo, jak pamięcią sięgam, wciąż się reorganizowało. Rzecz
tylko w tym, iż zmiany dotyczyły głównie szczebla pośredniego i co najwyżej
przetasowań w samej Centrali. Rozpoczynałem pracę w Centralnym Więzieniu
w Zielonej Górze. Wiem, iż wtedy centralnym więzieniem był m.in. Zakład Karny
w Rawiczu.

150
Zob.: P. Moczydłowski, A. Rzepliński: Protesty zbiorowe w zakładach karnych. Warszawa: Wydaw. Społeczne KOS, 1986, [2],140 s., tabl.; K. Bedyński, M. Wołowicz: Zbiorowe protesty
w zakładzie penitencjarnym - próba definicji, klasyfikacji przyczyn i metodologiczne propozycje badań
zjawiska „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1989 nr 17 s. 58-72
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Wraz z wejściem w życie kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r.
nakazano nie używać nazwy „więzienie”. Były już tylko zakłady karne i areszty
śledcze. Nazwę „Centralny Zarząd Więziennictwa” zastąpiono „Centralnym
Zarządem Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych” (odpowiednio były też
„wojewódzkie zarządy…” „okręgowe zarządy…”). Po pewnym czasie znudzenia
tasiemcowością nazewnictwa był już tylko „Centralny Zarząd Zakładów Karnych”
i odpowiednio „Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych”.
W trakcie przedłużających się prac nad projektami kodeksów karnych
znowelizowana została ustawa o Służbie Więziennej; mieliśmy tu do czynienia
z pewną konkurencją między Komisją Kodyfikacyjną, a Centralnym Zarządem
Zakładów Karnych. Chodziło m.in. o ulokowanie przepisów regulujących pewne
sfery działalności więziennictwa, w tym np. prawa do stosowania środków przymusu, prawa użycia broni. Szybszy był Centralny Zarząd i umieścił te rozstrzygnięcia w ustawie. W tej też ustawie po raz kolejny zmieniono nazwę centrali
i mamy „Centralny Zarząd Służby Więziennej”. Nazwa ta moim zdaniem nie
oddaje istoty działania tego organu centralnego, nie zajmuje się on przecież tylko
Służbą, ale całym skomplikowanym aparatem więziennictwa. W tym czasie
w Centralnym Zarządzie SW branżowe „wydziały” zastąpiono również branżowymi „biurami”, z dyrektorami w miejsce naczelników na czele.151
A w 2000 roku kolejny szef więziennictwa stwierdził:
„Bez gruntownej reorganizacji molocha, jakim jest CZSW, nie ma mowy
o kierowaniu tak skomplikowaną i wielką instytucją. Konieczna jest redukcja
biurokracji w centrali, zmniejszenie liczby okręgów przy jednoczesnym przekazaniu im realnej władzy oraz zmiana systemu szkolenia funkcjonariuszy.” 152
Nawiasem mówiąc „biura” istnieją w Centrali do dziś.
Wraz z wejściem w życie kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. na
szczeblach pośrednich Centralne Więzienia zastąpiono Wojewódzkimi Aresztami
Śledczymi (Zakładami Karnymi).153 We wrześniu 1971 r. utworzono Wojewódzkie Zarządy Zakładów Karnych.154
151

E. Wasilewski: Statut i nominacje po nowemu „Nasz Głos” 1997 nr 10 s. 2

P. Moczydłowski. Z powrotem do przodu; oprac. Kajetan Dubiel „Forum Penitencjarne”
2000 nr 7 s. 12, fot.
152

Zarządzenie nr 91/69/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.1969 r. w sprawie
zmiany nazewnictwa niektórych jednostek organizacyjnych więziennictwa (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 1970 r. nr 1, poz. 4); zmiana nazewnictwa nastąpiła z dniem 1.01.1970 r.
153

154
Zarządzenie Nr 65/71/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.08.1971 r. (zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazewnictwa niektórych jednostek organizacyjnych więziennictwa) (weszło w życie 01.09.1971 r.)
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W 1976 r. zastąpiono je z kolei Okręgowymi Zarządami Zakładów
Karnych, zmniejszając z 19 do 10 liczbę tych pośrednich szczebli zarządzania
więziennictwa.155 W listopadzie 1976 r. powołano dodatkowo dwa nowe Okręgowe Zarządy w Krakowie i Lublinie.156 Cztery lata później w czerwcu 1980 r.
zniesiono Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych w Krakowie, Lublinie, Łodzi
i Opolu,157 a później jeszcze w Gdańsku. Z dniem 1 kwietnia 1984 r. reaktywowano działalność Okręgowych Zarządów w Gdańsku, Krakowie, Lublinie
i Opolu.158 W grudniu 1989 r. rozstano się z okręgowymi zarządami 159 i powołano
19 Rejonowych Aresztów Śledczych oraz 13 Rejonowych Zakładów Karnych,
które następnie zniesiono w 1996 r., by utworzyć ponownie pośredni szczebel
zarządzania – 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej. „Okazało się, iż
kierowanie ze szczebla centralnego ponad 150 jednostkami podstawowymi jest
niemożliwe. Potwierdzają to doświadczenia praktyczne”. 160
Szefowie centralnych więzień i wojewódzkich aresztów byli jednocześnie szefami tych więzień i aresztów; dyrektorzy okręgów i inspektoratów
sprawowali i sprawują jedynie rolę ogniw pośrednich – nie kierują bezpośrednio
żadną jednostką penitencjarną.

155
Zarządzenie nr 68/75/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1975 r. w sprawie
zniesienia wojewódzkich zarządów zakładów karnych oraz utworzenia okręgowych zarządów
zakładów karnych, ustalenia ich siedziby i terytorialnego zakresu działania z dnia 19.11.1975 r.
(Dz. Urz. MS z 1975 r. nr 7, poz. 67); zob. też J. Szymborski: Nowa struktura organizacyjna
więziennictwa „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 1 s. 3
156
Zarządzenie nr 40/76/CZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.11.1976 r. w sprawie
utworzenia okręgowych zarządów zakładów karnych w Krakowie i Lublinie.
157
Zarządzenie nr 6 Dyrektora CZZK z dnia 06.06.1980 r. w sprawie zniesienia OZZK
w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Opolu (na podstawie zarządzenia nr 15/80/CZZK MS z 24.05.1980 r.);
zob. też H.: Po reorganizacji. Komentarze. „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 13 s. 6, 14
158

M. Brylewski: Wzięliśmy się ostro do roboty „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 13

s. 10-11, fot.
159
Zarządzenie nr 76/89/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.11.1989 r. w sprawie
zniesienia z dniem 31.12.1989 r. okręgowych zarządów zakładów karnych. Zadania okręgowych
zarządów oraz wynikające z nich prawa i obowiązki przejęły Centralny Zarząd Zakładów Karnych
oraz zakłady karne i areszty śledcze.
160
J. Pieróg: Większa samodzielność zakładów karnych. Projekty nowych ustaw. „Gazeta
Prawna” 1995 nr 41 s. 29, fot. Zarządzenie nr 37/96 CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia
14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych;
zob. też. J. Pyrcak: Organizacja i zadania więziennictwa w nowej ustawie o służbie więziennej
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1996 nr 12/13 s. 50-66
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Reformy szczebla pośredniego zaznaczały się nie tylko zmianami nazw,
w ramach tej samej nazwy raz likwidowano, a innym razem powoływano strukturę pośrednią, w tym lub innym mieście. Dotyczyło to zazwyczaj Kielc, Zielonej
Góry i Opola, dotknęło jednak w pewnym okresie także Kraków, a nawet Gdańsk
(Gdańsk podlegał wtedy Bydgoszczy, bowiem z Bydgoszczy pochodził ówczesny
dyrektor Centralnego Zarządu). Uzasadnienia zmian bywały różnorakie, czasem
merytoryczne, związane ze zmianami w administracji państwowej, choć okręgowy
zarząd w Opolu był w zasadzie zarządem wojewódzkim (obejmował jedno
województwo), a inspektorat trwa też do dziś Koszalinie, w mieście, które dawno
utraciło status metropolii wojewódzkiej.
Na przełomie lat 1989/1990, „reorganizacja” pozwalała bezboleśnie
rozstać się z kadrą kierowniczą „minionego okresu”. Ostał się w Służbie np. tylko
dyrektor jednego okręgu, który później został kilkunastodniowym dyrektorem
Centralnego Zarządu, miał bowiem silne wsparcie miejscowej Kurii.
A struktura wewnętrzna jednostek penitencjarnych, zarówno zakładów
karnych jak i aresztów śledczych, pozostawała przez dziesiątki długich lat bez
zmian; struktura jednorodna zakładów i aresztów małych, lecz także bardzo
dużych. Sądzę, iż dziś nie trzeba już nikogo przekonywać o wpływie ich wielkości
i struktury wewnętrznej na przebieg i efekty wykonywania kary pozbawienia
wolności i tymczasowego aresztowania. 161 Dopiero działania podjęte przez
dyrekcję Centralnego Zarządu SW w 2010 roku, tworzenie tzw. oddziałów penitencjarnych, zasługują na nazwanie ich reorganizacją merytoryczną. Długa jest
historia koncepcji tych oddziałów, bogata jest poświęcona tej tematyce literatura.
Długa prowadziła do nich droga; mam na niej swoje skromne miejsce. O tym
jednak w innym miejscu tych wspomnień.
Na marginesie tych zmian wypada także podnieść, iż w 1970 r. minister
sprawiedliwości prof. Stanisław Walczak, wyraził, obowiązujące nas przecież
życzenie, by zaprzestać posługiwania się nazwą „więzień” – nie było już przecież
więzień, tylko zakłady karne i areszty śledcze. I zaczęły się językowe łamańce:
zamiast „więźnia” mieliśmy „skazanego na karę pozbawienia wolności”, i trzeba
by w zasadzie dodawać, czy chodzi jedynie o skazanego na tę karę, czy o skazanego, który tę karę aktualnie odbywa. Żeby objąć jedną nazwą i skazanych na
karę pozbawienia wolności i osoby tymczasowo aresztowane, głównie w działach
ewidencji i rozmieszczenia (nawiasem mówiąc działy te przekształcały się wraz
161
Zob. moje opracowanie: Wpływ struktury wewnętrznej zakładu penitencjarnego na efekty
wykonywania kary pozbawienia (w:) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki
karnej i oczekiwań społecznych. Poznań – Gdańsk – Warszawa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej, 2008 s. 409-415; MPP t. III s. 1098
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z upływem czasu w „działy ewidencji i statystyki”, „działy rozmieszczenia
i zatrudnienia” - nie dociekam jak jest dziś) zaczęto posługiwać się nazwą
„osadzony”. A trzeba do tego dodać jeszcze osoby „umieszczone” w ośrodkach
przystosowania społecznego
W centrali więziennictwa od końca lat pięćdziesiątych XX wieku,
po zlikwidowaniu tzw. „działów polityczno-wychowawczych” funkcjonował
„Wydział Penitencjarny”. Pewnego poranka dowiedziałem się w czasie krótkiej
odprawy, iż do Wydziału Penitencjarnego włączona zostaje cała problematyka
działów ewidencji i rozmieszczenia, łącznie z zatrudnieniem skazanych. 162
Podporządkowano mi też Kartotekę Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych
z jej kierownikiem Zenonem Maroszkiem. Mimo moich starań dyrektor
S. Jabłonowski nie wyjaśnił przyczyn takiej zmiany. Wtedy też do Wydziału
Finansowego włączono zespół rewidentów. Naczelnik Wydziału Ewidencji Marek
Najder przeszedł na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Finansowego,
u mnie w Wydziale na dodatkowo utworzony etat zastępcy naczelnika przeniesiono zastępcę naczelnika z Ewidencji - Stanisława Miaza. Do dziś nie znam
motywów tej decyzji.
Po kilkunastu, jak mi się dziś wydaje, miesiącach przywrócono stan
poprzedni, argumentując publicznie w czasie zebrania załogi, iż dotychczasowe
rozwiązanie się nie sprawdziło. Moje publiczne, także skierowane do generała
S. Jabłonowskiego, pytanie pozostało bez odpowiedzi. A przecież nikt nie
dokonywał żadnej analizy, nikt nie oceniał funkcjonowania Wydziału w tej
strukturze. Co tam… niech pytają.
Lecz to nie jedyna reorganizacja więziennictwu zbędna. Wyodrębniono
też później Wydział Inspekcji. Jego naczelnikiem został mój poprzednio zastępca
Bazyli Pawlaczyk, a do służby w tym Wydziale skierowano m.in. Zdzisława
Bąkowskiego, Lucjana Dębca, Józefa Hajnrycha i Henryka Oleksego, a później
także Jana Szafrańskiego z Zakładu Karnego w Brzegu. Szef tego Wydziału, co
oczywiste, musiał się cieszyć dużym zaufaniem dyrektora. I nie było to dla mnie
żadnym zaskoczeniem. Wiadomo mi było od dawna, iż generał S. Jabłonowski,
korzystał ze znajomości języka angielskiego żony B. Pawlaczyka, w tłumaczeniu
jakiejś tam korespondencji prywatnej z Anglii.

162
Zarządzenie nr 68/75/CZZK Ministra Sprawiedliwości z 29.11.1975 r. Zob. też:
J. Szymborski: Nowa struktura organizacyjna więziennictwa „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 1 s. 3.
Tym samym zarządzeniem utworzono 10 okręgowych zarządów zakładów karnych w miejsce 19 wojewódzkich zarządów zakładów karnych.
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Wydział Inspekcji dokonywał licznych, niezapowiedzianych wizytacji
zakładów karnych i aresztów śledczych, najczęściej w godzinach nocnych lub
poza czasem pracy administracji. Zwracał głównie uwagę na sposób pełnienia
i warunki pracy w służbie ochronnej oraz na zaplecze sanitarne zakładów.
Funkcjonariusze tego Wydziału szybko zyskali miano „brygady tygrysa”.
Aczkolwiek większość załóg zdawała sobie sprawę z konieczności tego rodzaju
niezapowiedzianych inspekcji, to także większość na ogół nie akceptowała
sposobu upubliczniania, żenujących niekiedy przykładów zaniedbań, zwłaszcza
imiennego nierzadko wytykania zaniedbań w umundurowaniu, fotografowania
funkcjonariuszy itp.
Z biegiem czasu dyrektor Centralnego Zarządu zasypywany, dostarczanymi przez Wydział Inspekcji nienajlepszymi wiadomościami z kontroli
jednostek, opędzał się niejako przed nimi, odwlekał terminy przyjęć naczelnika
Wydziału itp. Wiadomo jak to jest z „posłańcem przynoszącym złe wieści”. Ta
sytuacja nie zmieniła się zbytnio po przyjściu dyrektora Romualda Soroki,
i Bazyli Pawlaczyk, broniąc się niejako przed wczesnym i niechcianym odejściem
na emeryturę, korzystał przez wiele miesięcy ze zwolnień lekarskich. Skąd to
wiem? Ano z Bazylim pozostawaliśmy bliskimi przyjaciółmi, aż do jego także
przedwczesnej śmierci w 1998 roku.
Nie zajmę się bliżej, największą chyba jednak reorganizacją wewnętrzną
Centrali, jaką było zniesienie Zarządu Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych i przekształcenie go w Wydział. O reorganizacjach Centrali po moim
przeniesieniu do Opola wiem niewiele i nie potrafię, nawet dziś, przybliżyć sobie
struktury organizacyjnej z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Powinienem chyba jednak odnotować decyzje Centrali, której zamiarem
była, jak sądzę, poprawa funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych
– z jednej strony, lecz także, o czym nie mówiono, poprawienie proporcji ilości
etatów w pionach penitencjarnych i ochronnych; notowano bowiem wciąż głosy
krytyczne o znacznej przewadze tej drugiej, ochronnej służby. Decyzja miała też
stanowić przeciwwagę dla coraz mocniej podnoszonych postulatów o potrzebie
tworzenia w większych zakładach karnych tzw. oddziałów wewnętrznych.
Z dniem 1.02.1989 r. wdrożono eksperyment, polegający na włączeniu oddziałowych pionu ochronnego (nielegitymujących się z reguły wykształceniem
wyższym) do działów penitencjarnych w 10 zakładach karnych. 26.07.1989 r.
dokonano oceny eksperymentu na posiedzeniu kierownictwa Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych i nakazano upowszechnienie tego rozwiązania od
1.10.1989 r.163 Cała sprawa okazała się niewypałem i z eksperymentu i jego
163
M. J.: Czy oddziałowy będzie młodszym wychowawcą? „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 6
s. 10; H. Michalski: Nowa organizacja służby penitencjarnej. Już nie eksperyment. „Gazeta
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upowszechniania faktycznie po cichu się wycofano. Pomysłodawcą i realizatorem
tej koncepcji był niestety mój następca na stanowisku naczelnika Wydziału
Penitencjarnego, Jerzy Rybarczyk. 164

Jacy jesteśmy…
Pewnego dnia przyjąłem w Wydziale, przybyłą z Łodzi, młodziutką
psycholog. Zgłosiła się z prośbą o pomoc w niezwłocznym jej zwolnieniu ze
Służby, bez zachowania niezbędnych terminów.
- „Nie mogę dalej pracować na etacie wychowawcy. Co innego, gdyby
była choć szansa na utworzenie w moim areszcie etatu psychologa. Naczelnik nie
czyni mi w tej mierze żadnych nadziei.”
Porozmawialiśmy; żal mi było dziewczyny, która na samym wstępie
kariery zawodowej, nie może znaleźć dla siebie odpowiedniej zawodowej
satysfakcji. Kilka moich rozmów w dziale kadr i uzyskałem decyzję dyrektora
S. Jabłonowskiego, o utworzeniu takiego etatu, poza regulującym to normatywem. Powracam do rozmowy, a dziewczyna dopiero w płacz.
- „Panie Naczelniku, ja nie mogę dalej pracować w więzieniu. Nie zgadza
się na to mój świeżo poślubiony małżonek i jego rodzina.”
Masz babo placek! To, po co te moje zabiegi?
- „Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, i będę miała
pretekst do odejścia ze Służby.”
Ile było takich spraw? Jak wygląda społeczny ostracyzm wobec służby
w więziennictwie? Jak czujemy się w bliższym i dalszym towarzystwie, w rodzinach? Przecież wiele kobiet psychologów, pedagogów, pracuje w zakładach
karnych i aresztach śledczych. Lecz jak się czują? Jaka była ich droga do nas? Czy
podjęliby tę pracę ponownie? Jak się czują w mundurze, czy stwarzają im
w zakładach możliwość pracy bez munduru, w białym kitlu? Jak to zbadać?
Przeprowadziłem w tym celu anonimowe badania ankietowe w czasie
spotkań psychologów i pedagogów na zorganizowanych przez Wydział pod
Penitencjarna” 1989 nr 19 s. 2-3; E. Wasilewski: Czy funkcjonariusz zajmujący stanowisko młodszego
wychowawcy i nie posiadający wyższego wykształcenia może zostać mianowany na stanowisko wychowawcy? „Forum Penitencjarne” 1999 nr 12 s. 9
164
W 1988 roku doszło do polemiki Jerzego Rybarczyka z dr. Pawłem Moczydłowskim,
późniejszym (od 1990 r.) szefem więziennitwa na temat sytuacji w więziennictwie i przyczyn zbiorowych wystąpień więźniów. Zob.: P. Moczydłowski: Kto sieje wiatr - zbiera burzę „Res Publica” 1988
nr 6 s. 43-49; J. Rybarczyk: Uwagi do artykułu Pawła Moczydłowskiego „Kto sieje wiatr - zbiera
burzę” „Res Publica” 1988 nr 7 s. 99-103. [To mogło mieć wpływ na późniejsze zastąpienie
J. Rybarczyka przez Wiesława Rostkowskiego na stanowisku naczelnika Wydziału Penitencjarnego]
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koniec 1977 r. kursach specjalistycznych w Popowie.165 Z badań wynikało
m.in., że: prawie połowa badanych miała momenty, iż chciała odejść ze służby;
podjęłoby ponownie pracę w więziennictwie około 69% pedagogów i 74°/o psychologów, a nie podjęłoby pracy około 26% pedagogów i 23% psychologów;
spośród 104 respondentów tylko 8 w sposób jednoznaczny i zdecydowany ogłosiło swą wyraźną dezaprobatę dla swego zatrudnienia w Służbie Więziennej;
69 pedagogów i 35 psychologów stwierdziło, iż noszenie munduru funkcjonariusza Służby Więziennej utrudnia im pracę ze skazanymi, 13 uważa, iż jest wręcz
przeciwnie, dla 35 jest to okoliczność w zasadzie obojętna.
Zatrzymam się chwilę przy problematyce umundurowania. Nie mogę
zgodzić się z głoszonymi czasem opiniami, iż występowanie w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej uniemożliwia psychologowi czy pedagogowi szczerą
rozmowę ze skazanym, że jest nie do przebycia barierą w pozyskaniu zaufania
skazanego. Miałbym ku temu wiele przykładów, sam nigdy tego munduru nie
unikałem. A w 2010 roku ustawa o Służbie Więziennej zobligowała funkcjonariuszy do noszenia munduru w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
Problem widzę jedynie w odniesieniu do pierwszych miesięcy pracy, kiedy
absolwent musiałby paradować w mundurze bez służbowego stopnia. Lecz
właśnie to „bez stopnia” było zawsze lepsze, niż nadawanie awansem stopni
podoficerskich. Dopuszczałem jednak (i pisałem o tym) by zezwalać w takich
przypadkach na służbę „w cywilu”.
A jeśli już mówić o rzeczywistych problemach, widzę je gdzie indziej.
Odnoszę je zwłaszcza do statusu, do pozycji wychowawcy.
Absolwent wyższej uczelni podejmuje zazwyczaj w więziennictwie swą
pierwszą pracę zawodową. Przychodzi do nas z określonymi ambicjami, pomny
jeszcze kanonów zdobytej w czasie studiów wiedzy i… zderza się z realiami,
których się nie spodziewał. Bo zakres obowiązków wychowawców, z wyższym
przecież wykształceniem, naszpikowany jest wręcz czynnościami bardzo
prozaicznymi. Trzeba nie tylko zdecydować o potrzebie rozmowy z rodziną
skazanego, ale trzeba zaproszenie do tej rozmowy samemu napisać. Należy nie
tylko uzyskać zgodę naczelnika na wydanie skazanemu swetra z magazynu,
należy często po prostu skazanego do magazynu mundurowego zaprowadzić.

165
Zob. m.in.: Jacy jesteśmy. Pedagog i psycholog o sobie „Gazeta Penitencjarna” 1977
nr 24 s. 5; MPP t. II s. 358; Mimo wszystko nie odeszli „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 1 s. 6; MPP t. II
s. 361; Specjaliści w mundurach „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 2 s. 2, 4, 6; MPP t. II s. 364; O lepsze
efekty, dobrą atmosferę w pracy i większą satysfakcję „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 3 s. 5; MPP t. II
s. 366
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A poza tym… zadbać o wydanie skazanemu za pokwitowaniem znaczków
pocztowych, jeśli nie ma własnych pieniędzy, prowadzić takie czy inne rejestry
itp., itd.
Podejmowaliśmy w Wydziale, przyznam to, że zbyt nieśmiałe, próby
wprowadzenia do taryfikatorów etatowych, stanowisk asystentów wychowawcy,
którzy mając określony zakres obowiązków „technicznych”, wcale nie musieliby
legitymować się wykształceniem wyższym. Wzrosłaby ranga i samopoczucie
wychowawców, zadowoleni byliby także asystenci. Nie kontynuowałem osobiście
starań o wdrożenie pomysłu; utworzenie tzw. oddziałów wewnętrznych, o których powołanie walczyłem przez wiele lat, może - integrując w ramach takich
oddziałów pracę funkcjonariuszy na różnych stanowiskach - rozwiązywać także
i ten problem.
W swych wspomnieniach rzadko używam słów górnolotnych, choć
można by tego oczekiwać od byłego naczelnika pionu penitencjarnego. Choćby
taka „resocjalizacja”. No, bo jak ją zmierzyć, powrotnością do przestępstwa tylko?
To dobre kryterium w naukowych badaniach, a na co dzień? W rozmowach
z więźniami? Choć przytaczano nieraz humorystycznie przypadki, kiedy więzień
przychodził do wychowawcy:
- „Panie wychowawco, ma Pan chwilę czasu, niech mnie Pan
resocjalizuje”.
Na co dzień mówiliśmy raczej o konkretach: o alkoholizmie skazanych,
o ich pewnych mankamentach w psychice, o ich kwalifikacjach zawodowych,
o podnoszeniu wiedzy ogólnej, o kontaktach z rodzinami itp.
Przypomina mi się pewna groteskowa sytuacja. W okresach poprzedzających kolejne zjazdy partyjne wysyłano nas z centrali na spotkania z załogami
jednostek podległych m.in. dla wysłuchiwania wniosków, propozycji i postulatów
tych załóg.
Dobrze ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu w Areszcie Śledczym
przy ul. Stokowskiej w Łodzi. Krótkie nasze wystąpienia z szefem Okręgu
i naczelnikiem Aresztu, zza stołu prezydialnego i… pytania, postulaty obecnych
w spotkaniu funkcjonariuszy. I oto propozycja jednego ze starszych stażem
i wiekiem funkcjonariuszy działu ochrony, kierowana wyraźnie do mnie, naczelnika Wydziału Penitencjarnego.
- „Panie Naczelniku, powiem wprost, dajmy sobie wreszcie spokój z tą
resocjalizacją recydywistów.”
I choć nieco wstydzę się tego dziś, moja odpowiedź wtedy była mniej
więcej taka:
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„Chcę się z Towarzyszem (wszak było to spotkanie partyjne) zgodzić.
Bo z recydywistami w więzieniach powinno być tak. Jak najprędzej do roboty,
przecież na ogół na wolności nie pracowali. Jeśli są, co zdarza się dość często,
wtórnymi analfabetami i czytali tylko kartki na butelkach, to do szkoły i biblioteki. I wybrać im książki z dużymi literami. No i nauczyć zawodu, jeśli go nie
mają. A praca najlepiej, choćby skromnie opłacana, to jednak odpłatna. I zadbać,
żeby z zarobionych pieniędzy wspomagali rodziny, żeby słali dzieciom paczki na
święta lub imieniny, a nie czekali na wałówki i paczki od rodzin. A jeśli są
alkoholikami to do poradni na odwyk…”
Po każdym zdaniu czyniłem małą przerwę, a pytający mnie Towarzysz,
stale mi przytakiwał, był wyraźnie zadowolony z moich odpowiedzi, że nareszcie
coś poczniemy z recydywistami zamiast ich resocjalizować. Nie wiem tylko,
czy chociażby kątem oka zauważył, że część uczestniczących w spotkaniu
ledwo wstrzymywała się przed wybuchem śmiechu. Przysłuchiwała się temu
m.in. redaktor M. Pinakiewicz, która przez delikatność tej wymiany zdań nie
zrelacjonowała.166 Taka to proza życia i resocjalizacji…

Od Zjazdu do Zjazdu; Bazyli Pawlaczyk i Józef Korecki
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Zob.: M. Pinakiewicz: Zielone światło dla nowelizacji „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 7
s. 5, il.; MPP t. II s. 506
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Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny
Sądzę, iż w każdym zawodzie, jeśli chce się go wykonywać rzetelnie,
niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To sprawa osobistego
zaangażowania, lecz także stwarzania przez pracodawcę odpowiedniego systemu dokształcania. W więziennictwie tradycyjnie przez lata funkcjonowało
tzw. szkolenie wewnętrzne, organizowane w skali całego zakładu lub też w ramach poszczególnych pionów służby, działów. Pozostawało wszak powszechną
tajemnicą, iż to szkolenie prowadzone było z przymrużeniem oka; ważne żeby
odnotować poszczególne zajęcia i tematy.
W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że resort oświaty organizuje
doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego. Audycje prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów przekazywane były
słuchaczom za pośrednictwem radia i telewizji; teksty wykładów publikowano
w wydawanych sukcesywnie broszurach. Postanowiliśmy włączyć w ten system
kształcenia i samokształcenia także nauczycieli naszych szkół przywięziennych,
ale też, wychowawców – przecież także w jakiejś mierze są nauczycielami.
Namówiliśmy kierownictwo służbowe, by zalecić obowiązkowy udział w doskonaleniu tych grup naszych funkcjonariuszy i pracowników. Tematyka pedagogiczna, psychologiczna, filozoficzna i socjologiczna była bardzo ciekawa; służyła
przede wszystkim poszerzaniu horyzontów życiowych słuchaczy i kształtowaniu
właściwego stosunku do innych ludzi. Aby ułatwić odbiór trudnych czasem
tematów i rozważań, organizowaliśmy regionalne konferencje, seminaria i sprawdziany. Aktywnością w nadzorze nad tym wykazywała się zwłaszcza Pani Maria
Mincewicz z Katowic.167 Może to wszystko było trochę na wyrost, przecież
jednak przez pewien przynajmniej czas wnosiło nieco fermentu myślowego, a już
na pewno nie przynosiło szkody. 168

Korupcja?
Od kilku już lat, słychać nieraz, ukazują się wręcz także w naszych
czasopismach, informacje, o korupcji w Służbie, o korupcyjnych postawach
funkcjonariuszy.169 Przychodzi mi na myśl autentyczny przypadek nieudanego
„skorumpowania” z tamtych lat.
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M. Mincewicz: Wnioski z „NURT”-u „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 6 s. 1-2

NURT – szansą w samokształceniu (Rozmowa z naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego kom. mgr. Józefem Koreckim; rozm. J. Majer) „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 11 s. 3; MPP
t. II s. 191
168
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J. Cegielska: Bez parasola ochronnego „Forum Penitencjarne” 2005 nr 5 s. 16-17, il.;
W. Kowalski: Korupcja w Służbie Więziennej w świetle doświadczeń lat 1995-2004 „Przegląd
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Otóż przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności w Zakładzie
Karnym w Barczewie mistrz szermierki J. P. (sprawa powszechnie znana). A były
to czasy, kiedy na dostarczenie więźniowi niezbyt spolegliwej rządowi prasy
rodzina więźnia musiała uzyskiwać specjalną zgodę. Taką zgodę na dostarczenie
mężowi „Polityki” wychodziła w Centrali jego żona. Mój Wydział był wykonawcą i pośrednikiem w realizowaniu tej zgody. A były to także czasy, kiedy
reglamentowane były nie tylko alkohole, ale także cukier i słodycze.
Pewnego dnia zjawiła się w Wydziale żona szermierza i z jej zachowania
można się było zorientować, iż czuje się nieco skonfundowana. A jakiż był tego
powód? Wyjaśniła to wkrótce sama.
- „Zawiozłam mężowi gazety. W czasie widzenia przekazałam strażnikowi mały pakuneczek, na którym napisałam nazwisko męża oraz informację, iż
w paczuszce znajduje się jedna czekolada, choć faktycznie włożyłam tam dwie
czekolady. Myślałam – jak się później okazało naiwnie: strażnik otworzy
paczuszkę, zobaczy czekolady dwie, a miała być jedna. Dostarczy mężowi jedną,
a drugą przyjmie dla siebie za przysługę. Wysłannicy więzienia dopędzili mnie na
przystanku autobusowym i oddali tabliczkę czekolady… Myślałam, że spalę się ze
wstydu”.
Czyżby tamte czasy były już hen daleko za nami?

Wytyczne Centrali
Nie ulega wątpliwości, iż zdecydowana część przepisów pierwszego
w Polsce kodeksu karnego wykonawczego, dotyczących kary pozbawienia wolności, to rozwiązania przejęte wprost, lub z niewielkimi zmianami, z regulaminu
więziennego z 1966 r. Można znaleźć nawet wypowiedzi uczonych w penitencjarystyce, że to praktyka właśnie wypracowuje przyszłe regulacje ustawowe. 170
Jeśli tak, to przecież po 1969 r. praktyka nie stanęła w miejscu. Także
wtedy wnosiła określony ferment. Zbyt sztywne rozwiązania, przystające do
realiów 1969 r., staraliśmy się uzupełniać określonymi interpretacjami, wyjaśnieniami; opracowywaliśmy odpowiednie wytyczne, głównie w celu ujednolicenia
Więziennictwa Polskiego” 2004 nr 43 s. 24-58 oraz Drapieżne szpony korupcji „Forum Penitencjarne” 2004 nr 11 s. 16-17, il.; J. Leszczuk: Jeśli o korupcji to rzetelniej „Forum Penitencjarne” 2005
nr 2 s. 25
170
Zob. np. wypowiedź S. Ziembińskiego: „Regulamin z 1966 r. próbował zespolić w jednym akcie prawnym te doświadczenia i wszystko, co było dobre w ciągu ostatnich 20 lat. Przygotował
on grunt pod wydanie kodeksu karnego wykonawczego uchwalonego przez Sejm w 1969 r. K.k.w.
petryfikuje w formie ustawy dotychczasowe zdobycze praktyki penitencjarnej głównie z lat 60-tych
i daje podstawy do dalszego rozwijania i pogłębiania pracy resocjalizacyjnej.” Wierność zasadom
resocjalizacji „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 17 s. 1, 3, 5, 14; MPP t. II s. 665
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postępowania, zwłaszcza zaś w nadziei na śmielsze działania w stosunku do
określonych grup skazanych (kobiety, młodociani, nieumyślni) lub przestrzegając
przed upowszechnianiem praktyki złej (np. w zakresie zapobiegania negatywnym przejawom podkultury więziennej). Wytyczne takie spotykały się na ogół
z aprobatą, co do treści merytorycznej, a z krytyką, co do zgodności z regułami
legislacji. Penitencjaryści uniwersyteccy kwestionowali podstawy prawne takiego
sposobu regulacji prawnej; jedynie prof. Aleksander Tobis odważył się akceptować kształtowanie praktyki penitencjarnej takimi formami komunikowania się
Centrali z jednostkami podstawowymi więziennictwa. 171 A. Baziak podnosił
wręcz, że „wytyczne, to też eksperymentowanie”. 172
Mimo kontrowersji i działania więziennictwa niejako pod prąd hierarchii
aktów prawnych, okazywało się po latach, iż znów w trakcie nowelizacji kodeksu
karnego wykonawczego wykorzystano dorobek praktyki (zob. np. nieumyślni,
domy matki i dziecka itp.).
O ile mogę sobie przypomnieć i znaleźć wzmianki w swoich artykułach,
to w czasach mojego naczelnikowania w Centrali wydano:
Wytyczne Dyrektora CZZK z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie
wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec
młodocianych (zezwalające m.in. na umieszczanie skazanych młodocianych
szczególnie niepoprawnie zachowujących się, organizatorów „drugiego życia"
wśród dorosłych pierwszy raz karanych w zakładach karnych w Strzelcach
Opolskich, Barczewie i Brzegu), znowelizowane 21 grudnia 1976 r.
Wytyczne Dyrektora Generalnego do Spraw Więziennictwa z dnia
10 marca 1975 r. w sprawie wprowadzenia nowej dokumentacji osobopoznawczej
Wytyczne Dyrektora Generalnego do Spraw Więziennictwa z dnia
1 kwietnia 1975 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych przejawów podkultury więziennej
Wytyczne Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia
26 maja 1975 r. w sprawie realizacji w zakładach karnych dla kobiet odstępstw od
przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności
(znowelizowano je w dniu 15 lipca 1988 r.)

171
A. Tobis: Rola wytycznych Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w prawie penitencjarnym „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982 z. 1 s. 101-109
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A. Baziak (w:) Wyprzedzać i wspomagać, „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 9/10 s. 12;
MPP t. II s. 510
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Wytyczne Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w sprawie współdziałania przywięziennych szkół i przedsiębiorstw w prowadzeniu praktycznej
nauki zawodu skazanych 173
Wytyczne Dyrektora CZZK z dnia 6 maja 1978 r. w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw nieumyślnych
Wytyczne Dyrektora CZZK z dnia 19 października 1978 r. w sprawie
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych sprawców włamań
Wytyczne Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia
24 lipca l979 r. w sprawie dalszego rozwijania kontaktów skazanych z osobami
najbliższymi
Zainicjowaliśmy też:
- wydanie przez Dyrektorów Departamentów Postępowania Karnego
oraz Sądowego i Ułaskawień Prokuratury Generalnej wytycznych z dnia
3 września 1975 r. w sprawie ścigania przestępstw popełnionych przez osoby
osadzone w zakładach penitencjarnych oraz
- zawarcie porozumienia z dnia 1 października 1976 r. w sprawie
aktywizowania kontaktów wychowawczych skazanych rodziców odbywających
karę pozbawienia wolności z ich dziećmi przebywającymi w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych między Centralnym Zarządem Zakładów Karnych
a Departamentami: Wychowania w Szkole, Rodzinie i Środowisku w Ministerstwie
Oświaty i Wychowania oraz Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej.
W latach osiemdziesiątych, już po moim odejściu z Centrali wydano
m.in.:
Wytyczne dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia
30 maja 1988 r. w sprawie działalności przeciwnarkotycznej
Wytyczne dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia
15 lipca 1988 r. w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności wobec
skazanych kobiet
Wytyczne dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia
31 maja 1995 r. udzielania przepustek i widzeń bezdozorowych oraz konsekwencji
nieterminowych z nich powrotów. 174
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Zob.: S. Tubek: Krok naprzód „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 24 s. 1
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O ile wytyczne opracowywaliśmy i wydawaliśmy w zamiarze ujednolicenia praktyki penitencjarnej, czasem dla ośmielenia naczelników zakładów
karnych w pewnych działaniach, czasem jako przestrogę przed popełnianiem
błędów, to „Wytyczne w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności
wobec skazanych, sprawców włamań (art. 208 k.k.) z 19.10.1978 r. zostały
wydane na wyraźne życzenie dyrektora A. Frydla. Była to niejako reakcja na
włamanie dokonane do mieszkania ówczesnego ministra oświaty Jerzego
Kuberskiego.175 Od początku mieliśmy w Wydziale świadomość niecelowości
precyzowania odrębnych założeń i sposobów wykonywania kary wobec tej grupy
sprawców. Podjąłem się zbadania charakterystyki sprawców włamań i wobec
ustalenia, że samo popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem, jest
niewystarczającym kryterium różnicowania pracy penitencjarnej w zakładach
karnych, doprowadziliśmy do uchylenia tych wytycznych. 176

Ministrowie
W czasie, kiedy trwała moja penitencjarna przygoda resortem sprawiedliwości kierowało aż 26 ministrów.
Choć pracowałem już w więziennictwie, nie bardzo świadomy byłem, iż
ministrem od lutego 1957 r. do 24 czerwca 1965 r. był prof. Marian Rybicki
(ur. 1915 r. - zm. 1987 r.).177
W trakcie pracy w Centrali miałem możność obserwować w działaniu,
i od czasu do czasu mieć osobisty kontakt, z: prof. Stanisławem Walczakiem
od 25 czerwca 1965 r. do października 1971 r. (ur. 1913 r. – zm. 2002 r.),
prof. Włodzimierzem Berutowiczem od 26 października 1971 r. do 25 marca
1976 r. (ur. 1914 r. – zm. 2004 r.), prof. Jerzym Bafią od 27 marca 1976 r. do
12 czerwca 1981 r. (ur. 1926 r. – zm. 1991 r.), prof. Sylwestrem Zawadzkim od

Legalność tych wytycznych zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie
RPO/191713/95/VII z dnia 3.11.1995 r.
174
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Jerzy Kuberski (ur. 1930 r. - zm. 2007 r.) Minister Oświaty od 29 marca 1972 r. do
8 lutego 1979 r.
176
Zob.: Charakterystyka skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za kradzież
z włamaniem „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1979 nr 12 s. 120-141; MPP
t. II s. 447
177
Po II wojnie światowej pierwszymi ministrami sprawiedliwości byli: Henryk
Świątkowski lata 1945–1956 (ur. 1896 – zm. 1970 r.), Zofia Wasilewska od kwietnia 1956 r. do lutego
1957 r. (ur. 1910 r. - zm. 1996 r.)
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12 czerwca 1981 r. do 22 listopada 1983 r. (ur. 1921 r. – zm. 1999 r.), Lechem
Domeradzkim od 22 listopada 1983 r. do 19 września 1988 r.
Może kilka wspomnień, bliskich anegdocie.
Profesora Stanisława Walczaka poznałem jeszcze zanim został ministrem
sprawiedliwości, kiedy w roku akademickim 1955/1956 był wykładowcą przedmiotu „Teoria państwa i prawa” w Uniwersytecie Wrocławskim, gdy ja byłem tam
studentem pierwszego roku. Profesor miał trochę pecha, gdyż w gorącym
politycznie roku 1956 ukazała się jego książka „Ustrój Kraju Rad”. Lubiliśmy
Profesora, i gdy trzeba było popchnąć jego samochód, nazywany przez nas
„dekawką”, chętnie pomagaliśmy w jego rozruchu.
Następcą profesora S. Walczaka na stanowisku ministra sprawiedliwości
został profesor Włodzimierz Berutowicz, także profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista od postępowania cywilnego – Jego jednak z czasów studenckich jakoś sobie nie przypominam.
Profesor Jerzy Bafia kojarzy mi się, jako postać dość sztywna. Z pewnym
zaciekawieniem obserwowaliśmy jego zabiegi o to, by minister sprawiedliwości
był jednocześnie wicepremierem Rządu. Trzeba przypomnieć, iż w tamtych
latach, kiedy funkcjonowało niezależne od Ministra Sprawiedliwości stanowisko
Prokuratora Generalnego, kiedy przynajmniej co do zasady, nadzór nad orzecznictwem sądów należał do Sądu Najwyższego, kompetencje ministra były dość
ograniczone. A ambicje profesora J. Bafii sięgały znacznie wyżej. Aktualnie, po
zmianach w Konstytucji, mamy w 2011 roku sytuację ministra sprawiedliwości
analogiczną do tamtej z lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych.
Jaką „synekurą” było stanowisko ministra sprawiedliwości uzmysłowiłem sobie w czasie jednej z rozmów z ministrem profesorem Sylwestrem
Zawadzkim. Zanosiłem ministrowi jakąś notatkę dotyczącą więziennictwa. Byłem
z ministrem sam na sam:
- „Panie Naczelniku, wy tam w więziennictwie szyjecie m.in. obuwie;
czy nie mógłbym zakupić jakiejś pary butów dla siebie?”
Buty były w tym czasie na kartki.
Rządy ministra Lecha Domeradzkiego obserwowałem już z Opola; jego
wszakże podpis decydował o tym, że się w Opolu znalazłem.
Już po moim przeniesieniu do Opola ministrami byli: Łukasz Balcer od
14 października 1988 r. do 1 sierpnia 1989 r., a w trakcie mojej pracy w Kaliszu
- Aleksander Bentkowski od 12 września 1989 r. do 14 grudnia 1990 r. i Wiesław
Chrzanowski od 12 stycznia 1991 r. do listopada 1991 r.
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A kiedy byłem już poza Służbą, choć wciąż penitencjarystyka była moją
pasją, resortem kierowali: Andrzej Marcinkowski od listopada 1991 r. do 5 grudnia 1991 r. (kierownik resortu), Zbigniew Dyka od 23 grudnia 1991 r. do 17 marca
1993 r., Jan Piątkowski od 17 marca 1993 r. do 26 października 1993 r.,
Włodzimierz Cimoszewicz od 26 października 1993 r. do 6 marca 1995 r., Jerzy
Jaskiernia od 7 marca 1995 r. do 7 lutego 1996 r., Leszek Kubicki od 15 lutego
1996 r. do 31 października 1997 r., Hanna Suchocka od 31 października 1997 r.
do 8 czerwca 2000 r., Lech Kaczyński od 12 czerwca 2000 r. do 4 lipca 2001 r.,
Stanisław Iwanicki od 5 lipca 2001 r. do 19 października 2001 r., Barbara Piwnik
od 19 października 2001 r. do 6 lipca 2002 r., Grzegorz Kurczuk od 6 lipca 2002 r.
do 2 maja 2004 r., Marek Sadowski od 2 maja 2004 r. do 6 września 2004 r.,
Andrzej Kalwas od 6 września 2004 r. do 31 października 2005 r., Zbigniew
Ziobro od października 2005 r. do 7 września 2007 r. i od 11 września 2007 r. do
16 listopada 2007 r., Zbigniew Ćwiąkalski od 16 listopada 2007 r. do 21 stycznia
2009 r., Andrzej Czuma od 23 stycznia 2009 r. do 13 października 2009 r.,
Krzysztof Kwiatkowski od 13 października 2009 r. do 18 listopada 2011 r.;
Jarosław Gowin od 18 listopada 2011 r. Jak widać stanowiska ministrów
sprawiedliwości nie należały do długowiecznych. 178

Kilka zdań także o wiceministrach
O ministrze Tadeuszu Skórze wspominałem już wcześniej, zwłaszcza
w kontekście Zakładu Karnego w Oleśnicy. Wspominam go ciepło; przystępny
w kontaktach; jego poglądy można poznać z lektury licznych wywiadów

178
Gwoli przypomnienia – nazwiska ministrów sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej:
Stanisław Bukowiecki od 7 grudnia 1917 r. do 27 lutego 1918 r., Józef Higersberger od 4 kwietnia
1918 r. do 4 listopada 1918 r., Józef Światopełk-Zawadzki od 4 listopada 1918 r. do 14 listopada 1918 r. (kierownik). Ministrowie Sprawiedliwości - Naczelni Prokuratorzy: Leon Supiński od
17 listopada 1918 r. do 2 września 1919 r., Bronisław Sobolewski od 2 września 1919 r. do 9 grudnia
1919 r., Jan Hebdzyński od 13 grudnia 1919 r. do 9 czerwca 1920 r., Jan Morawski od 23 czerwca
1920 r. do 24 lipca 1920 r.(kierownik), Stanisław Nowodworski od 24 lipca 1920 r. do 19 czerwca
1921 r., Bronisław Sobolewski od 19 czerwca 1921 r. do 6 czerwca 1922 r., Wacław Makowski od
28 czerwca 1922 r. do 26 maja 1923 r., Stanisław Nowodworski od 28 maja 1923 r. do 15 grudnia
1923 r., Włodzimierz Wyganowski od 19 grudnia 1923 r. do 17 listopada 1924 r., Antoni Żychliński
od 17 listopada 1924 r. do 13 listopada 1925 r., Stefan Piechocki od 20 listopada 1925 r. do 15 maja
1926 r., Wacław Makowski od 15 maja 1926 r. do 30 września 1926 r., Aleksander Meysztowicz od
2 października 1926 r. do 22 grudnia 1928 r., Stanisław Car od 22 grudnia 1928 r. do 29 grudnia
1929 r., Feliks Dutkiewicz od 29 grudnia 1929 r. do 17 marca 1930 r., Stanisław Car od 29 marca
1930 r. do 4 grudnia 1930 r., Czesław Michałowski od 4 grudnia 1930 r. do 15 maja 1936 r., Witold
Grabowski od 16 maja 1936 r. do 30 września 1939 r.
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i artykułów.179 W dyskusjach, nie tylko zresztą kuluarowych, zarzucano mu próby
wpływania na orzecznictwo sądów, zwłaszcza sądów penitencjarnych.
Urocze i sympatyczne były moje kontakty z wiceministrem Adamem
Zborowskim (bratem znanego aktora), ministrem z tzw. klucza partyjnego – przynależności do Stronnictwa Demokratycznego. Pamiętam, iż kiedy kilka razy
wchodziłem w umundurowaniu służbowym do jego biura w Ministerstwie, nie
pozwolił mi zameldować się i rozpocząć rozmowy, dopóki sam nie wstał zza
biurka i nie założył marynarki.
- „Tak być musi” – stwierdzał.
Pamiętam też jak towarzyszyłem ministrowi A. Zborowskiemu w podróży samolotem do Szczecina. Minister miał tam coś, nie pamiętam szczegółów,
wyjaśnić w Okręgowym Zarządzie Zakładów Karnych. Do samolotu dochodziło
się na lotnisku w Warszawie pieszo. Ja w mundurze byłem szybszy i zająłem
ministrowi miejsce na chybił trafił, jak się okazało przy oknie. A w samolocie
uzyskałem podziękowanie.
- „Dziękuję. Widzę Panie pułkowniku, iż zajął Pan dla mnie miejsce przy
wyjściu awaryjnym.”
A więc jak łatwo zasłużyć na aprobatę przełożonych. Pan minister wnet
potem do mnie także:
- „Niech Pan sam załatwi tę sprawę w szczecińskim więziennictwie, ja
udam się do Prezesa Sądu Wojewódzkiego. Spotkamy się ponownie u dyrektora
Okręgu na kawie około 15.00.”
Wiceministra Jana Brola (z klucza Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) znałem tylko z narad i spotkań służbowych; okazje do bezpośrednich
rozmów miałem dopiero w Opolu, dokąd minister przyjeżdżał dość często. Prosiłem go o „wstawiennictwo” za opolską koncepcją fazy końcowej wykonywania
kary pozbawienia wolności przed warunkowym zwolnieniem; wysłałem później
do niego oficjalne pismo w tej sprawie – odpowiedzi nie uzyskałem. Tłumaczy go
jednak zainteresowanie głównie cywilistyką.

179
T. Skóra: Alkohol – rodzina – wymiar sprawiedliwości „Problemy Alkoholizmu” 1978
nr 10 s. 12-14, Amnestia a polityka kryminalna „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” 1974 nr 6
s. 3-17, Jak pracują społeczne rady penitencjarne „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 5 s. 2-5, fot., portr.,
Niektóre aspekty ostatniej amnestii „Nowe Prawo” 1974 nr 11 s. 1431-1452, W trosce o zwolnionych
z Tadeuszem Skórą, wiceministrem sprawiedliwości, zastępcą przewodniczącego Rady Pomocy
Postpenitencjarnej rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 16 s. 15, Większa skuteczność
karania. Projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej. „Rzeczpospolita” 1985 nr 39 s. 2,
„Trybuna Ludu” 1985 nr 39 s. 2

176

Byli też inni wiceministrowie, lecz nie zapadli w mojej pamięci.

Dyrektorzy więziennictwa
Wspominać swoich przełożonych najtrudniej. Wcześniej pisałem o tych
w Areszcie w Zielonej Górze, wspominam teraz tych w Warszawie; w Opolu
i w Kaliszu przełożeni byli ode mnie dość daleko, sam raczej byłem przełożonym.
Wspominać i pisać trudno tym bardziej, że nie znam przecież wszystkich uwarunkowań podejmowanych przez nich decyzji.
Kiedy zaczynałem służbę dyrektorem więziennictwa był Jan Bartczak
(1957-1965).180
Schedę po nim, kiedy pracowałem jeszcze w Zielonej Górze, przejął
Stanisław Ziembiński (1965-1968).
Później [lata 1968-1976], więziennictwu szefował generał Stanisław
Filipiak, który był w jakimś tam stopniu moim dobroczyńcą. Docenił, awansował,
postarał się o zgodę na zameldowanie w Warszawie, przyznał mieszkanie, zakorzenił tym samym moją rodzinę w Stolicy. Wspominam go ciepło – całe moje
wspomnienia są przecież bardzo subiektywne, a może nawet, choć tego nie chcę,
stronnicze. Dla mnie był to przełożony z krwi i kości, bardzo konkretny w działaniu. Kiedy z przyczyn rodzinnych generała S. Filipiaka odwoływano, ja
przebywałem na urlopie i nie miałem okazji wypić z nim pożegnalnego koniaku.
Po odejściu S. Filipiaka przez pewien czas w 1976 r. obowiązki dyrektora
pełnił Stanisław Jabłonowski, który także po pewnym czasie na własną prośbę
został dyrektorem Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy, aby w 1980 r. na siedem
lat powrócić do Stolicy na stanowisko dyrektora generalnego.
Sylwetkę generała Antoniego Frydla [lata 1976-1980], wolałbym pominąć – wspominam o nim w innych miejscach. Więcej szkody niż pożytku.
A i naszego więcej wstydu.
Pułkownik, a później generał Stanisław Jabłonowski [1976 r. – pełniący
obowiązki dyrektora, a w latach 1980-1987 dyrektor], był zastępcą dyrektora, gdy
rozpoczynałem pracę w Centrali. Po latach wydaje mi się, że w naszych wzajemnych przecież relacjach – serdeczność przeplatała się z dystansem. Czego było
180
Pierwszymi szefami więziennictwa, pozostającego do 1954 r. w gestii Ministerstwa
bezpieczeństwa Publicznego, a kolejno do 1956 r. – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, byli: Teodor
Duda od listopada 1944 r. do 1951 r., a Hipolit Duljasz od 1951 r. do 1956 r.
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więcej? Nie potrafię określić. Myślę, że z biegiem lat dystansu przybywało.
Odnoszę wrażenie, iż ciągle czegoś się bał, że przez to musiał być bardziej „na
linii”, że polecenia z góry przyjmował z dużą uległością. No i kiedy tylko mógł
wolał nie wychodzić przed szereg. Unikał spotkań z prasą, chyba że z naszą
penitencjarną. Chorował; kiedyś zastałem go w boleściach wijącego się przy
biurku (kamica nerkowa, żółciowa?). A poza tym nie lubił chyba zbytniej
aktywności podwładnych, która mogła pociągać za sobą kłopoty.
- „Józiu, po co ci to?”
Przykłady. Ileż to przybywało nam pracy, kiedy z Komitetu Centralnego
lub kierownictwa resortu, proszono go, żądano od niego, określonych, tak a nie
inaczej skonfigurowanych, danych statystycznych, których nie obejmowała sprawozdawczość; gdyby pytania o informacje sformułowano nieco inaczej, można by
je było dostarczyć niemal od ręki, choć nie była to jeszcze epoka komputerów.
A poza tym gromadzone nieraz z godziny na godzinę dane o amnestionowanych…
W latach 70-tych, co pewien czas docierały do Kierownictwa resortu,
idące w setki, interwencje członków Amnesty International w sprawie uwolnienia z więzień opozycjonistów Jacka Kuronia, Adama Michnika i Karola
Modzelewskiego. Wszystkich ta korespondencja parzyła w ręce, przekazywano ją
szefowi więziennictwa, a ten kierował je do Wydziału. Byle nie była u niego.
Wspomniałem już, że gen. S. Jabłonowski pomagał mi przenieść się do
pracy w terenie, było mu na rękę pozbyć się mnie w Centrali. Nota bene mnie też.
Lecz już pewne podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia w Okręgu w Opolu
nie bardzo przypadały mu do gustu. Kiedy organizowaliśmy Opolskie Spotkanie
Penitencjarne na temat koncepcji tzw. oddziałów wewnętrznych przybyło na to
spotkanie dwóch naczelników wydziałów: J. Rybarczyk i J. Szymborski
z wyraźnymi chyba zaleceniami, by opowiadać się wyraźnie przeciw.
Wkrótce potem padło na mnie, abym poprowadził znaczącą część zajęć
obronnych na szkoleniu wojskowym kadry kierowniczej więziennictwa w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Kulach. Wyznaczono mnie, który nigdy w Centrali nie
miał z obronnością nic wspólnego.
- „Musi się przecież skompromitować!”
Ćwiczenia poszły po mojej myśli – choć wymagały przygotowań. Moja
tam polemika z wiceministrem Tadeuszem Skórą była merytoryczna, wpadki nie
było; wnet potem odznaczono mnie medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Generał S. Jabłonowski nie krył też swojego niezadowolenia, kiedy
poinformowałem go, iż Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu zamierza ufundować więziennictwu opolskiemu sztandar honorowy. Kilka, lub nawet wiele lat
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temu, okręgom w Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu takie sztandary fundowały
przedsiębiorstwa, zwłaszcza przywięzienne, zatrudniające skazanych. 181
Zanim sztandar w czasie uroczystej gali nam wręczono, Centrala zafundowała nam kompleksową kontrolę działalności – o tym jednak w innym miejscu.
Niedługo potem gen. S. Jabłonowski odszedł ze stanowiska; zastąpił go
pełniący obowiązki dyrektora w latach 1987-1988 Stanisław Wrona.
Na kolejne dwa lata dyrektorem Centrali więziennictwa został sędzia
Romuald Soroko. Kierowanie więziennictwem przez dyrektora R. Sorokę też nie
trwało długo [31.05.1988 r. – 10.05.1990 r.]. Czasy były bowiem, zwłaszcza
politycznie, niewdzięczne. Przypomniano mu wyroki, jakimi skazał kiedyś tam,
kogoś ważnego. Ostatecznie, jak mówiono, choć nie mogę tego potwierdzić
osobiście, zarzucono mu, jakoby bezprawne zarządzenie zniszczenia we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych wszelkich dokumentów wytwarzanych w ramach pracy operacyjnej prowadzonej wśród więźniów. A w moim przekonaniu była to decyzja ze wszech miar słuszna; zapobiegła z pewnością wielu
nieszczęściom i więziennym dintojrom, gdyby nazwiska skazanych współpracujących ze Służbą Więzienną dotarły do wiadomości innych osadzonych. 182
Dyrektor R. Soroko podjął próby odtajnienia więziennictwa, pokazywania tego, co „za tym więziennym murem”. Udzielał w tym celu m.in. szeregu

181
H.: Sztandar dla Bydgoszczy [ufundowany przez „załogi przedsiębiorstw przywiezieńnych i zewnętrznych współdziałających z zakładami karnymi okręgu bydgoskiego”] „Gazeta Penitencjarna” 1979 nr 21 s. 1-2, fot., il.
182
E. Bolewska: Praca operacyjna w jednostkach penitencjarnych (w:) Stan i węzłowe
problemy polskiego więziennictwa. Warszawa: Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały.
Część II.- 1997 nr 32 s. 272-282 [Praca operacyjna prowadzona była od 1945 r. przez „specjalne grupy
operacyjne” powiązane z „działami specjalnymi”. Z pracy operacyjnej w więziennictwie zrezygnowano w okresie od 20.02.1957 r. do 21.04. 1958 r. oraz od 21.11.1989 r.] Zob. też kontrowersje wokół
tej pracy: S. Wrona: Racje starego Marcina „Forum Penitencjarne” 1999 nr 11 s. 8 [Pan Jarosław
Kaczyński „uważa za oczywiste, że w więzieniach należy przywrócić pracę operacyjną, a tych co ją
10 lat temu zlikwidowali – za głupców.”]; J. Tkaczuk: Rzecz o uszatkach „Forum Penitencjarne” 2000
nr 12 s. 21, rys. [„Owszem, mogły gorszyć metody, natomiast cel – wiedzieć co w kryminale piszczy
– był przecież właściwy.”]; M. Krzywicki: Nie być piątym skoblem „Forum Penitencjarne” 2001 nr 2
s. 15 [„uważam, że praca operacyjna prowadzona w jednostkach penitencjarnych jest niezbędna”];
J. Pyrcak: Służba to więcej niż praca; z gen. Janem Pyrcakiem, dyrektorem generalnym Służby
Więziennej rozm. Jadwiga Cegielska i Elżbieta Zakrzewska „Forum Penitencjarne” 2003 nr 1
s. 12-13, 20, fot. [„Nie chcę przedstawiać się jako orędownik pracy operacyjnej, ale myślę
pragmatycznie. Jeśli jest taka wola rządu, takie potrzeby Policji i innych służb państwowych, musimy
mieć instrumenty prawne, aby profesjonalnie prowadzić czynności operacyjne.”]
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wywiadów, stawiał na otwartość więziennictwa. 183 Myślał o tzw. więzieniach
autorskich.184
A tak w ogóle o dyrektorze R. Soroce nie wypada mi wspominać źle; to
on uczynił mnie komendantem COSSW w Kaliszu. Zaoszczędził mi w ten sposób
wątpliwej przyjemności kolejnego likwidowania Okręgowego Zarządu Zakładów
Karnych w Opolu.
I nastał nam w 1990 r. dyrektor dr Paweł Moczydłowski [1.06.1990
– 30.11.1994 r.]; socjolog, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Jego
działalność mogłem obserwować tylko z pozycji Komendanta Ośrodka w Kaliszu.
Uczynił z pewnością wiele dla więziennictwa; odczarowywał swoimi decyzjami,
otwartością wypowiedzi itp., złą wokół więziennictwa, zwłaszcza w tamtych
czasach, aurę. Dokumentują to m.in. liczne publikacje z okresu jego rządów.185
183
R. Soroko: [wywiady z dyrektorem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych,
Romualdem Soroko] Za murem. „Prawo i Życie” 1988 nr 43 s. 4-5, il., Strażnicy czy wychowawcy? Za
więziennym murem. [Pierwszy „cywilny” dyrektor więziennictwa] „Życie Warszawy” 1988 nr 222
s. 3, Kara tylko w ramach kary. „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 20 s. 4-5, il., „Przegląd Tygodniowy”
1988 nr 38 s. 6, il., Sami wyhodowaliśmy tę żabę. „Prawo i Życie” 1989 nr 38, Prasa i my. Zamiast
dyrektyw opinie, poglądy i sugestie dyrektora CZZK. „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 4 s. 3, Wystarczy
kropla dziegciu… Opinie, poglądy i sugestie dyrektora CZZK. „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 12 s. 3,
Najwyższe dobro godność ludzka. Zamiast dyrektyw poglądy, opinie, sugestie dyrektora CZZK.
„Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 15 s. 6, Pragniemy wyzwolić więziennictwo spod otaczającej je
tajemniczości. „Rzeczpospolita” 1989 nr 189 s. 4, Hermetyczność obracała się przeciwko nam…
„Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 15 s. 2, 3 i 12, Gazeta Prawnicza 1989 nr 15 s. 1, 11, portr., Dogonić
świat. „Gazeta Prawnicza” 1990 nr 4 s. 11, il.; „Gazeta Penitencjarna” 1990 nr 4 s. 1-3
184
Zob. np.: R. Soroko: Więzienia autorskie; z sędzią R. Soroko, dyrektorem generalnym
w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozm. S. Podemski. „Polityka” 1989 nr 44 s. 7
185
J. Morawski: Przetarcie judasza. Dyrektor Moczydłowski odniósł pierwszy sukces: przez
tydzień w więzieniach panował spokój. „Przegląd Tygodniowy” 1990 nr 23 s. 7; P. Moczydłowski:
Reguły gry za wysokim murem. Z dr. Pawłem, Moczydłowskim, dyrektorem CZZK, rozm.
A. Jankowski. „Wokanda” 1990 nr 11 s. 1, 4, il., Profesjonalista w miejsce klawisza. Z dr. Pawłem
Moczydłowskim, dyrektorem CZZK rozm. J. Majer. „Prawo i Życie” 1990 nr 22 s. 3, rys., Kto
wywołał bunty. Winę za powstanie protestów usiłowano przerzucić na przeciwnika politycznego.
„Wokanda” 1990 nr 3 s. 3, rys., Najważniejszy jest profesjonalizm. Z dyrektorem CZZK rozm.
K. Jędrzejak i E. Wasilewski „Nasz Głos” 1992 nr 3 s. 1, 4-5, Luźna krata. Mury w reklamach.
Rozmowa z Pawłem Moczydłowskim, dyrektorem generalnym CZZK rozm. J. Morawski. „Spotkania”
1992 nr 11 s. 7-8, il., Klawisz na ofsajdzie; z płk dr. Pawłem Moczydłowskim, dyrektorem CZZK
rozm. M. Cielemięcki „Wprost” 1993 nr 34 s. 46, il., Czuję więzienie. Rozm. przepr. B. Pietkiewicz.
„Polityka” 1993 nr 7 s. 9, il.; Więziennictwo - od systemu totalitarnego do demokratycznego „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 1994 nr 8 s. 3-15, W tym zawodzie nie ma sukcesów; z Pawłem
Moczydłowskim, dyrektorem CZZK rozm. I. Słodkowska i T. Wiścicki „Więź” 1994 nr 11 s. 9-19, Bez
gazu, pały i wąskich drzwi. Z Pawłem Moczydłowskim, dyrektorem CZZK rozm. W. Bereś
i K. Burnetko. „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 3 s. 1,6, fot.; A. Jankowski: Wymiar sprawiedliwości
czy bezradności. Moczydłowski odszedł, czy odejdzie Cimoszewicz. „Prawo i Życie” 1994 nr 50
s. 3, fot.
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Bezpośrednio w aresztach i zakładach symbolem nowego podejścia do
wielu problemów więziennej codzienności, było zniesienie obowiązku wystawiania odzieży więźniów na korytarz na czas od wieczornego do porannego apelu.
A pozostawanie więźniów przez noc tylko w bieliźnie było przecież wieloletnią,
od zarania nieomal, tradycją, która miała uniemożliwiać ewentualne ucieczki
w porze nocnej.
Niektóre istotne decyzje dyrektora Pawła Moczydłowskiego, zmierzające
do humanizacji wykonywania kary, podyktowane niewątpliwie dobrymi chęciami,
nie przystawały do bieżących realiów. Np. zezwalanie na prawie nieograniczone
posiłki w czasie widzeń, zwiększanie możliwości otrzymywania paczek żywnościowych. Łagodziło to nastroje więźniów, lecz czy nie przyczyniało się do
zwiększenia obciążeń finansowych, czy nawet psychicznych, rodzin.
- „Nie pójdę na widzenie do męża, bo on oczekuje przy tej okazji na
paczkę, a mnie na nią nie stać.”
A gdzie i jak w przepełnionych celach przechowywać dostarczoną, na
zapas, żywność?
Zalecono umożliwianie więźniom korzystanie z własnej odzieży. Skarb
Państwa na tym zaoszczędzi. Lecz gdzie i jak, w przepełnionych celach tę odzież
czyścić, prać i suszyć?
Nakazano nie rozróżniać zbytnio kilkudniowych przepustek i 10. godzinnych widzeń – można było więźniowi udzielić 10 godzin „widzenia”, mimo, iż
nikt na to widzenie się nie zgłosił. A więc 10 godzin spaceru po mieście, na
dworcu – dobrze, że raczkowały wtedy dopiero towarzyskie agencje. Ale akceptacja takiej praktyki przez więźniów była pełna.
Przeprowadzono akcję zdejmowania blend okiennych. Blendy niehumanitarne! Tylko w Polsce? Można to było zrozumieć w budynkach „wewnątrzwięziennych”. Lecz w budynkach przylegających do ulic? Wstyd mi było, kiedy
przypadkiem znalazłem się wśród ludzi na ulicach przed rotundą więzienia
w Toruniu. Konwersacje: wolni – uwięzieni trwały w najlepsze. A co dopiero
w odniesieniu do cel zamieszkałych przez osoby tymczasowo aresztowane? Po co
je było aresztować? Blendy blendom oczywiście nierówne – metalowe niekiedy,
albo matowe uzbrojone szyby w postaci jednej w całości płyty, należało
oczywiście zdejmować, lecz dawno już wymyślono blendy, które w postaci
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ukośnych płyt ze zbrojonego szkła, nie zasłaniają nieba, a uniemożliwiają
widoczność na ulicę.

Areszt Śledczy w Toruniu

Dyrektor P. Moczydłowski sprzyjał też propozycjom reorganizacji
wewnętrznej struktury zakładów karnych; powołał zespół do opracowania
„Projektu zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej jednostek więziennych” 186
i do zaproponowania konkretnych rozwiązań praktycznych. Zaakceptował
przedstawione mu przez zespół wnioski i zalecił ich stopniowe wdrażanie na
zasadach eksperymentu z dniem 1.06.1991 r. Sprawa jednak „rozeszła się po
kościach” – dyrektor później nie wykazywał tą sprawą większego zainteresowania.
Jak wynikało to z wielu moich z dyrektorem Pawłem Moczydłowskim,
nieraz prawie towarzyskich, rozmów, miał on tego wszystkiego pełną świadomość. Mieli świadomość tego także w znacznej mierze funkcjonariusze. Tu
i ówdzie przebąkiwano o wątpliwościach w szczerość niektórych wypowiedzi
szefa. Takie wątpliwości nachodziły i mnie samego.

186
W skład Zespołu weszli: S. Kwiecień - dyrektor Rejonowego Aresztu Śledczego
w Lublinie, B. Musielak - dyrektor RAŚ w Poznaniu, S. Nowakowski - dyrektor Rejonowego Zakładu
Karnego we Wronkach, M. Ryś - dyrektor RAŚ w Częstochowie oraz jako przewodniczący J. Korecki
- komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
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W czasie jednej, z tych towarzyskich rozmów zapytałem dyrektora, czy
rzeczywiście potrzebne jest afiszowanie się wysokich funkcjonariuszy Służby
Więziennej swoją obecnością na mszach i innych uroczystościach kościelnych.
Z odpowiedzi mogłem wnosić, iż są pewne uwarunkowania, że dawniej trzymano
z Komitetem Centralnym Partii, ale teraz trzeba trzymać z Kościołem.
A więc rzekło się…
Szczerze mówiąc nie bardzo mogłem się też połapać w relacjach:
dyrektor – związki zawodowe; dyrektor Paweł Moczydłowski - a jego zastępca
Krzysztof Kulesza; dyrektor - a ciesząca się dużą sympatią załóg, dyrektor Biura
Penitencjarnego Danuta Gajdus. W sprawach Centralnego Ośrodka Szkolenia SW
byłem nieraz do zastępców dyrektora odsyłany, lecz potem ich decyzji dyrektor
nie akceptował. Bywało też, że jego zastępca wręcz zmieniał decyzje szefa
– kiedy meldowałem szefowi o tym, nie wykazywał wręcz zainteresowania
sprawą, nie reagował. Tak było np. w sprawie przygotowań do zaproponowanej
przeze mnie reorganizacji Ośrodka.
No i raziły nas wszystkich, liczne, przy różnych okazjach wtrącane,
wulgaryzmy dyrektora.
Odejście dyrektora Pawła Moczydłowskiego ze stanowiska i dymisja
przyjęta przez ministra Włodzimierza Cimoszewicza, odebrane zostały, przynajmniej przez część kadry kierowniczej więziennictwa, jako dość dla dyrektora
zaskakujące. Stawiał wymagania w zakresie pewnej autonomii i finansów
więziennictwa, proponował utworzenie Centralnego Urzędu Więziennictwa
i Probacji,187 składając jednocześnie rezygnację ze stanowiska na wypadek, gdyby
to się nie udało. No i za którymś tam razem minister nie wytrzymał.188
O następcach właściwie niewiele można powiedzieć; albo trwali na
posterunku krótko, albo nic sobą dla więziennictwa nie wnosili.
Krzysztof Kulesza (1.12.1994 r. – 13.04.1995 r. p.o. dyrektora). Był jako
student członkiem koła penitencjarnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu,189 przed podjęciem służby w więziennictwie współpracował z pewnym

187
E. Wasilewski: Centralny Urząd Probacji i Więziennictwa. Pomysł godny realizacji.
(Założenia projektu ustawy o powołaniu Centralnego Urzędu Probacji i Więziennictwa) „Nasz Głos”
1995 nr 3 s. 2, schemat
188
A. Jankowski: Wymiar sprawiedliwości czy bezradności. Moczydłowski odszedł, czy
odejdzie Cimoszewicz. „Prawo i Życie” 1994 nr 50 s. 3, fot.
189
K. Kulesza: Społeczna pomoc świadczona więźniom w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności (w:) Wokół reformy więziennictwa: materiały z seminarium zorganizowanego przez

183

prominentnym wtedy posłem. Osobiście mam po nim wspomnienia ambiwalentne.
W lutym 1994 roku zgodził się napisać „Wstęp” do pierwszego rocznika naszej
z żoną „Polskiej bibliografii penitencjarnej”, zapewniając o jej przydatności nie
tylko więziennikom. Wcześniej, bo 1991 roku, zachowywał się wobec mnie z niewymuszoną, jak mi się wydawało, wyższością w sprawie postępowania dyscyplinarnego, jakie prowadziłem wobec wykładowcy E. W. (wspominam o tym
w innym miejscu, relacjonując czasy w Kaliszu). Wielu kolegów wspominało też,
iż K. Kulesza, w czasie wizytacji jednostek podległych, demonstrował, kim to nie
jest, nie rozstawał się z laptopem i telefonem komórkowym, co w tamtych
dziewięćdziesiątych latach nie było jeszcze codziennością. Po zwolnieniu ze
stanowiska procesował się z więziennictwem przez wiele lat. Taki trochę
harcerz…
Niektórzy, jak Lech Moderacki [14.04 – 6.12.1995 r.],190 Henryk
Biegalski [26.02 – 15.03.2006 r.]191 odeszli wręcz w niesławie.
Lech Moderacki miał swoje 5 minut, jako naczelnik Zakładu Karnego w Płocku; przyjmował wraz z więźniami papieża Jana Pawła II w dniu
7.06.1991 r.192 Wizyta była rzeczywiście przygotowana profesjonalnie. Po wizycie
naczelnik L. Moderacki, wspólnie z personelem penitencjarnym i wykorzystując
dobrą atmosferę wśród więźniów, podjął próby modyfikowania porządku
w Zakładzie – otwieranie niektórych cel mieszkalnych mimo zamkniętego
charakteru Zakładu oraz zmiany jego wewnętrznej struktury przez tworzenie
oddziałów wenętrznych. Naczelnika wspierał głównie, a czasem inspirował,
wychowawca dr Dariusz Schmidt.193
L. Moderacki został zwolniony ze stanowiska dyrektora Centralnego
Zarządu na skutek oskarżenia go przez podległego mu w Płocku funkcjonariusza o antydatowanie opinii służbowej, kwestionującej przydatność tego

Studenckie Koło Penitencjarne Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcone pamięci
prof. dra J. Śliwowskiego, Toruń 14-15 grudnia 1987 r.- Wrocław: „WiP” 1989 s. 27-35
190

M. Ledwosińki: Więzi służbowe: oskarżony: szef więziennictwa „Prawo i Życie” 1995

191

J. C.: Zmiany w kierownictwie „Forum Penitencjarne” 2006 nr 4 s. 3, fot.

nr 50 s. 12

Wizyta ta była szeroko komentowana nie tylko w prasie penitencjarnej. Zob. np.
J. Chojnacki: W związku z pobytem papieża Jana Pawła II w Płocku „Notatki Płockie” 1991 nr 3
s. 3-9, il.; A. Zakrzewski: Papież wśród więźniów. Więzień jest takim samym człowiekiem jak inni.
„Wokanda” 1991 nr 24 s. 2
192

193
D. Schmidt: Racjonalizacja kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku
- założenia teoretyczne a praktyka penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych 1995.- 51 s., tabl. Zob. też liczne publikacje tego Autora.
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funkcjonariusza do Służby. Po odwołaniu ze stanowiska został przez pewien czas
doradcą ministra sprawiedliwości.194

Zakład Karny w Płocku

Po dość niespodziewanym odejściu Lecha Moderackiego przez kilka
miesięcy obowiązki dyrektora pełnił Grzegorz Szkopek (29.01.1996 r.
– 2.09.1996 r.). I tyle. Wiadomo jedynie, iż zdążył odbyć podróż służbową do
Włoch.195
A potem to byli już nie „Dyrektorzy Centralnego Zarządu Zakładów
Karnych” tylko „Dyrektorzy Generalni Służby Więziennej”.
Pierwszym takim dyrektorem generalnym był Włodzimierz Markiewicz
(3.09.1996 r. – 8.05.2000 r.). Jakie drogi i motywacje stały u podłoża nominacji
na te stanowiska? Trudno określić. Włodzimierz Markiewicz, psycholog, bez
doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi, zawdzięczał swój awans
z więziennictwa poznańskiego do Centrali, (według mojej wiedzy) głównie dzięki
renomie swego uczonego ojca. Przez prawie cztery lata dyrektorowania udzielił

J. Kluzik, A. Zawłocka: Cele klawisza. Tajny raport z kontroli w płockim więzieniu
kompromituje doradcę ministra sprawiedliwości. „Wprost” 1996 nr 21 s. 30, [Lech Moderacki „do
niedawna szef polskiego więziennictwa, występuje dziś w dwóch rolach: doradcy ministra sprawiedliwości i oskarżonego w procesie karnym”]
194

195
G. Szkopek: Kary alternatywne w stosunku do kary pozbawienia wolności we Włoszech
„Nasz Głos” 1994 nr 1/2 s. 16-17, rys.
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wielu wywiadów prasowych, informując jak to jest w więziennictwie, zapowiadał
nawet reformy, ale na zapowiedziach się skończyło. 196 25.08.1997 r. wspólnie ze
swym zastępcą Janem Pyrcakiem otrzymali stopnie generalskie.
Był jeszcze: Aleksander Nawrocki [9.05.2000 r. – 8.02.2002 r.], o którym słuch zaginął.
Jan Pyrcak (8.02.2002 r. – 7.10.2005 r.), z doświadczeniem pracy tylko
w jednostkach bieszczadzkich i w kadrach w Centrali; 197 dbał o odpowiednie
uposażenia kadry i (wspólnie z żoną, także zatrudnioną w Centrali) o standard
wyposażenia ośrodków szkolenia SW, zwłaszcza w Olszanicy i Zakopanem;
budował Zakład Karny w Piotrkowie Trybunalskim, parał się rozwiązywaniem
problemów finansowych więziennictwa i bezrobocia skazanych.
Andrzej Popiołek [7.10.2005 r. – 26.02.2006 r.] i Marek Szostek
[15.03 - 13.06.2006 r.] zadbali też – oczywiście „w interesie prestiżu służby”
– o swe nominacje generalskie zaledwie parę miesięcy przed odejściem na
emeryturę. M. Szostek przed mianowaniem na stanowisko dyrektora był przez
kilka lat zastępcą dyrektora i swój awans zawdzięcza dość nagłej rezygnacji ze
stanowiska A. Popiołka.
Jacek Pomiankiewicz [czerwiec 2006 r. – 20.01.2009 r.], w więziennictwie od 1990 r., historyk z wykształcenia, miał z pewnością dobre rekomendacje z okresu pracy w filii Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie; do
2003 roku zajmował się raczej historią więziennictwa, zwłaszcza zaś problematyką więźniów politycznych. Odszedł ze Służby w sytuacji nie do
pozazdroszczenia, w konsekwencji samobójstw więźniów związanych ze słynnym
porwaniem i zabójstwem Krzysztofa O. Jego dymisja towarzyszyła równoległej
dymisji ministra sprawiedliwości.
Paweł Nasiłowski [5.03.2009 r. – 18.11.2009 r.], będąc zastępcą
dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach stworzył przy tym Zakładzie Ośrodek
Działań Kulturalnych. Był jednocześnie twórcą Szkoły Kofoeda w Polsce.
Odniósł w tym zakresie niewątpliwy sukces, został laureatem cenionej nagrody
im. Andrzeja Bączkowskiego, był postacią znaną nie tylko w mieście. 198 Został

196
W. Markiewicz: Wdrażanie reformy systemu penitencjarnego wymaga wsparcia nauki
(w:) Wina - kara - nadzieja - przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz
25-27 września 1996.- 1998 s. 23-25
197

Zob.: GEN. Jan Pyrcak [sylwetka zawodowa] „Forum Penitencjarne” 2002 nr 3 s. 3, fot.

Zob.: P. Nasiłowski. Mur do pomalowania, z Pawłem Nasiłowskim, szefem Ośrodka
Działań Kulturalnych przy Zakładzie Karnym w Siedlcach. rozm. P. Tomczyk. „Przegląd Tygodniowy” 1992 nr 39 s. 5, Z ludźmi dla ludzi; z Pawłem Nasiłowskim, zastępcą dyrektora Zakładu
198
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doradcą ministra sprawiedliwości. Powołany na stanowisko zastępcy dyrektora
CZZK, przez pewien czas pracował wspólnie z dyrektorem Jackiem
Pomiankiewiczem. Po dymisji J. Pomiankiewicza został mianowany dyrektorem.
I znów przypomniało go sobie Ministerstwo, został pełnomocnikiem do
wprowadzenia w Polsce tzw. dozoru elektronicznego. Wszyscy życzymy mu
sukcesów i na tym polu, chociaż pod koniec 2010 roku, wciąż ich nie widać;
dotychczasowe osiągnięcia spotykają się z dość zdecydowaną krytyką.199
Dziś 2 października 2010 r., kiedy snuję swe wspomnienia o szefach
polskiego więziennictwa, w południe, na pasku programu telewizyjnego, ukazała
się informacja o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska kolejnego szefa więziennictwa, płk. Kajetana Dubiela [18.11.2009 r. - 28.09.2010 r.] i jego zastępcy
płk. Waldemara Śledzika. Zerknąłem na stronę internetową CZSW.gov.pl.,
potwierdzono dymisje. Przyczyny dymisji? Wyprawy służbowe do Mongolii
i USA, mimo tak ciężkich czasów w finansach publicznych? Zapowiedziano
nowego szefa płka Jacka Włodarskiego [od 2.10.2010 r.] i jego zastępcę
Krzysztofa Kellera, zajmującego się aktualnie wdrażaniem tzw. oddziałów penitencjarnych.

Ich zastępcy
Nieco uwagi warto też poświęcić postaciom zastępców dyrektora
Centralnego Zarządu. Bardzo krótko w 1970 r. miałem możność luźnej tylko
współpracy z Janem Pietruszką; znałem go jednak przez wiele wcześniejszych lat,
kiedy był naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego, a ja byłem wychowawcą,
i później kierownikiem działu w Zielonej Górze. Powiem tylko - przystępny
w kontaktach, rzeczowy w działaniu.” 200
Drugim po szefie pozostawał przez wiele lat Zdzisław Macias – Dyrektor
Zarządu Przedsiębiorstw Przywięziennych i Gospodarstw Pomocniczych, a od
1976 r. także zastępca Dyrektora. Dobrze wspominam współpracę z nim – też
Karnego w Siedlcach, laureatem nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, rozm. E. Zakrzewska
[W wyniku polsko-duńskiego porozumienia rządowego powołano Stowarzyszenie Pomocy Społecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda.] „Forum Penitencjarne” 2005 nr 2 s. 10-11, fot. oraz:
ZE: Siedlecki Kofoed „Forum Penitencjarne” 2005 nr 1 s. 10-11, il.
199
Zob. np.: Założono dwie obroże, wydano miliony złotych „Rzeczpospolita”
z 30.09.2009 r. [Prof. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego, twierdzi, „że SDE to marnotrawstwo
pieniędzy. Wolałby wydać takie środki np. na dodatkowe etaty dla zawodowych kuratorów. Zdaniem
profesora dużo pożyteczniej byłoby za ponad 200 mln zł wybudować pięć nowoczesnych zakładów
karnych dla najbardziej niebezpiecznych przestępców.”]
200

Jan. Pietruszka zmarł w 1988 r.; zob. wspomnienie pośmiertne „Gazeta Penitencjarna”

1988 nr 9 s. 9
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rzeczowy i konkretny, choć nasze interesy na niwie kształcenia zawodowego
i praktycznej nauki zawodu skazanych mocno się zazębiały, to nie pozostawały
z sobą w ścisłej harmonii. Przedsiębiorstwom narzucano plany produkcyjne, a my
upominaliśmy się o ich angażowanie w edukację zawodową więźniów. Ale nie
było najgorzej, przynajmniej w publikacjach i wystąpieniach publicznych. 201
Henryk Kita – najpierw naczelnik Wydziału Ochrony i Dowodzenia,
potem od 1972 r. zastępca dyrektora. W więziennictwie od pierwszych powojennych lat, dbający, co oczywiste, o bezpieczeństwo jednostek więziennych. Swój
chłop. Sam lubił żartować; żarty dotyczyły także jego samego. Należał do tych,
czasem tak mówił o innych, „co to prochu nie wymyślą”.
Wiele słów napisano na temat oczywistych jakoby antynomii między
pionami penitencjarnym i ochrony w zakładach karnych i aresztach śledczych,
nam udawało się jakoś, na szczeblu Centrali, pracować w miarę bezkonfliktowo.
„Konflikt towarzyski” z zastępcą dyrektora nadzorującego pion ochrony
zdarzył mi się przy całkiem innej okazji. Wracaliśmy samochodem służbowym
z Ośrodka Przystosowania Społecznego w Żytkowicach. Listopad, późne popołudnie, dyrektor Henryk Kita zarządził, i słusznie, postój w Kozienicach. W przyzwoitej restauracji-kawiarni, zjedliśmy obiad i już, już mamy wychodzić do
samochodu, kiedy na maleńkiej estradzie zagrała cygańska orkiestra. No trzeba
przecież posłuchać rzewnych rytmów. I w pewnym momencie dyrektor od
biernego słuchania przeszedł w tany. I nie wspominałbym tych chwil w ogóle,
gdyby nie fakt, iż był to dzień moich (mojej żony też) urodzin. W domu czekali
goście, czekali przede wszystkim przybyli ze Śląska Rodzice. A były to jeszcze
czasy, kiedy nie tak łatwo można było przeprowadzić międzymiastową rozmowę.
Co się naprosiłem Dyrektora:
- „Wracajmy! Moi goście. Urodziny.”
- „Józefie, jeszcze tylko jeden walc, jeszcze jedno tango.”
Obchodzenie urodzin trzeba było przenieść na dzień następny. Heniek
zmarł dość wcześnie w szpitalu po operacji bajpasów.
Juliusz Petrykowski – postać znana w całym środowisku prawniczym.
Przed przyjściem do Centrali był przez pewien czas dyrektorem Gabinetu Ministra
Sprawiedliwości. Działacz Zrzeszenia Prawników Polskich. No i zapalony
żeglarz. Bardzo sprawny w działaniu, chwytający w lot istotę problemów.
201

Z. Macias: Jedność zadań produkcyjnych i wychowawczych „Gazeta Penitencjarna” 1976

nr 13 s. 1-2
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W czasie stanu wojennego prowadził rozmowy i utrzymywał regularne kontakty
z duchowieństwem. W przeciwieństwie do szefów podejmował w tym trudnym
czasie odważne decyzje, których za wszelką cenę szefowie unikali. Darzący
współpracowników zaufaniem. Pamiętam, kiedy w 1977 r. przyniosłem mu do
podpisania przeznaczony do druku tekst zbioru przepisów w sprawie pracy
penitencjarnej, zapytał mnie tylko, czy dobrze tekst sprawdziłem, czy może go
podpisać nie czytając i podpisał w ciemno.
Może kilka powiastek o nim. Znany był z tego, że składając współpracownikom życzenia imieninowe nigdy nie przynosił kwiatów, za to zawsze
wręczał jakiś drobiazg z Dessy (talerz, porcelana, filiżanka itp.). Był bardzo
swobodny, rozluźniony, że tak powiem w kontaktach z ludźmi. W jego skromnym
gabinecie wisiał obraz głowy konia. Byłem świadkiem tego, gdy jeden ze znakomitych gości wyrażał się pochlebnie o artyście, autorze obrazu:
– „Te cienie, ta gra kolorów… ”
Dyrektor J. Petrykowski odczekał chwilę, po czym z rozbrajającą szczerością poinformował, iż malowidło to, wykonane przez więźnia, wręczono mu
w czasie wizytacji Zakładu Karnego w Nysie. Gość – koneser sztuki po chwili
zaczął odnajdywać mankamenty w obrazie.
Juliusz zmarł wcześnie; po wypadku na żaglówce nie odzyskał już
przytomności. 202
Henryk Skolik – przed objęciem stanowiska zastępcy dyrektora naczelnik
Zakładu Karnego w Goleniowie, naczelnik Wydziału Ochrony i Dowodzenia
w Centrali. Opanowany, spokojny, wręcz zasadniczy, powiedziałbym nawet
oschły. Ale taki chyba być powinien ktoś, kto odpowiada za bezpieczeństwo
więzień. Opozycja polityczna nie mogła mu zapomnieć, jej zdaniem, jednostronnej oceny przyczyn buntów i niepokojów w więzieniach, wyrażonej w artykule
opracowanym wraz z Wiesławem Adamczakiem. 203 Poza ochroną odpowiadał też
za pracę służby zdrowia; starał się zgłębić zwłaszcza możliwości uporania się
z problemami narkomanii i alkoholizmu w populacji więźniów, co znalazło również wyraz w publikacjach w prasie penitencjarnej.204

202

Zmarł 28.12.1993 r.

203

W. Adamczak, H. Skolik: Od Wołowa do Kamińska „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 1

s. 8-9, il.
204
H. Skolik: Działalność więziennictwa w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii
(w:) Postępowanie z narkomanami osadzonymi w zakładach penitencjarnych: praca zbiorowa
Warszawa: Centralny Zarząd Zakładów Karnych: Instytut Badania Prawa Sądowego, 1988 s. 108-123,
Partnerskie porozumienie „Problemy Alkoholizmu” 1989 nr 2 s. 10-11
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Roman Topolski – w swej karierze zawodowej miał za sobą pracę
w jednostkach podstawowych; do Centrali przyszedł ze stanowiska Dyrektora
Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Olsztynie. Nadzorował głównie
problematykę gospodarczą, kwatermistrzowską. Praktyk, życzliwy ludziom.
Zapamiętałem go z dobrej strony, kiedy zdecydował się przyspieszyć i odbyć
nawet w godzinach wieczornych podsumowanie kontroli kompleksowej na
Opolszczyźnie, aby umożliwić mi następnego dnia w Warszawie, udział w pogrzebie mego niewidomego przyjaciela, Włodka Kopydłowskiego.
No i Stanisław Wrona [1987-1988 p.o. dyrektora] – od przedstawienia
jego sylwetki powinienem był chyba rozpocząć wspomnienia o swych przełożonych. Lecz Staszek był czymś więcej – pedagogiem z doświadczeniem w pracy
w Zakładach Karnych w Kamiennej Górze, Strzelcach Opolskich i w Nysie. Zaraz
po naszym zadomowieniu się w Wydziale, zaczęliśmy ze swoim zastępcą Bazylim
Pawlaczykiem, zabiegać u gen. S. Filipiaka o przeniesienie S. Wrony do Wydziału. Został moim zastępcą, przejął zagadnienia nauczania skazanych. 205
Wiele czasu poświęciliśmy wspólnie na rozgryzanie trudnych problemów
podkultury więziennej.206 Merytoryczny w działaniu, choć nieraz przed podjęciem
decyzji zmagał się z wieloma wątpliwościami. Powszechnie w Centrali i w terenie
lubiany. W Centrali wnet wybrany I sekretarzem Podstawowej Organizacji
Partyjnej. Awansowany w 1976 r. na stanowisko zastępcy dyrektora, także
z powszechną dla tego awansu aprobatą. W burzliwym okresie lat osiemdziesiątych przejął na siebie zadania związane z rozwiązywaniem konfliktów w więzieniach, zapobieganiem zbiorowym wystąpieniom więźniów i rozładowywaniem
sytuacji buntowych.207
W okresach spokoju dość szybko, moim zdaniem, wmanewrowano go, na
nieco boczne tory. Odpowiadał wprawdzie za nadzór nad pionem penitencjarnym

205
S. Wrona: Integralne ogniwo zakładu karnego. Szkoła zawodowa. „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 21 s. 3, il.
206
J. Korecki, J. Górski i S. Wrona: Negatywne przejawy podkultury więziennej, środki
i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Centralny Zarząd
Zakładów Karnych w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie koło Warszawy, w dniach 16-17 grudnia 1974 r. Warszawa: Wydaw. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, 1975 s. 12-38; MPP
t. II s. 168
207
S. Wrona. Ciskanie platerów. Bunt w Potulicach i sytuacja w więzieniach;
z płk Stanisławem Wroną, zastępcą dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, rozm.
S. Podemski „Polityka” 1987 nr 25 s. 5, Więziennictwo w przeddzień wybuchu stanu wojennego; not.
J. Cegielska [Sytuacja w więzieniach w Polsce w 1981 r. Bunty w więzieniach] „Forum Penitencjarne”
1998 nr 4 s. 8, fot., Bunty po okresie marazmu, czyli więziennictwo w latach 1982-1990; not.
J. Cegielska „Forum Penitencjarne” 1998 nr 6 s. 8, 16, fot.
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lecz także m.in. za organizację współzawodnictwa między zakładami karnymi
i aresztami śledczymi 208 oraz za organizację sportu i wypoczynku funkcjonariuszy, a po utworzeniu Wydziału Politycznego zlecono mu także tę działkę. 209
(Naczelnikiem tego Wydziału został Janusz Bulicki, w Wydziale zatrudnieni byli
m.in. Jarosław Przygoński, Mikołaj Olichwier i początkowo Kazimierz Gawor,
późniejszy ogólnie znany Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kadr w Popowie).

Biurowe przyjaźnie
Sądzę, iż mogę napisać, także po latach, iż pozostawaliśmy ze Staszkiem
Wroną w przyjaźni. Obydwaj mieliśmy za sobą lata praktyki w terenie. Pracując
razem mieliśmy często podobne zdanie w wielu kwestiach, opróżniliśmy, również
u mnie w domu, niejedną butelkę.
Choć raz pamiętam powstała sytuacja bardzo niezręczna. Któregoś dnia
po pracy Staszek, zaprosił nas kolegów, z dnia na dzień, na poczęstunek szlachetnym trunkiem. Było to w 1976 r., krótko po nominacji na stanowisko zastępcy
dyrektora Centralnego Zarządu (awansował ze stanowiska mojego zastępcy).
A zaproszenia przyjąć nie mogłem, ponieważ poprzedniego dnia odebrałem swój,
pierwszy w życiu, samochód p.t. fiat 126, i od kilku już dni obiecywałem synowi
(lat 16) i żonie, iż odbędziemy swoją pierwszą samochodem przejażdżkę. Syn
kończył też, jak to się mówi na dniach, kurs prawa jazdy. Nie mogłem tak po
prostu przedzwonić do syna: wiesz odłożymy pierwszą eskapadę, bo wypiję
z kolegami kielicha. Czułem, że nie mogę. Być może Staszek odebrał to, jako
swego rodzaju afront, a koledzy uznali to za nietakt… być może, słowa danego
swemu pierworodnemu natomiast dotrzymałem.
Ze spotkaniami biurowymi różnie bywało w latach siedemdziesiątych
i na początku lat osiemdziesiątych.
Przy wielkich okazjach i owszem był kieliszek koniaku, najczęściej
wystarczała kawa. Regularnie spotykaliśmy się w „śledzika”. Nie pomnę, który to
208
S. Wrona. Współzawodnictwo sprawą nas wszystkich; ze Stanisławem Wroną, przewodniczącym Krajowej Komisji Współzawodnictwa Pracy Służby Więziennej, zastępcą dyrektora
Centralnego Zakładów Karnych rozm. H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 22 s. 1-2, fot.
209
S. Wrona. Oficer polityczny inicjatorem i organizatorem nowych form pracy [Wystąpienie zastępcy dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych płk. Stanisława Wrony na naradzie
w Ośrodku Szkolenia Kadr w Popowie.] „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 18 s. 4-5
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był rok, w każdym bądź razie poszło o odejście z Wydziału Mikołaja Olichwiera.
(Mikołaja poznałem w czasie jednej z wizytacji Aresztu w Gdańsku – pedagog,
dobrze rokujący, kawaler – zaaranżowałem jego przeniesienie do Wydziału.)
Pracował kilka już dobrych lat w Wydziale, nie przejawiał zbytniej inwencji
w rozwiązywaniu i realizacji przydzielonych mu zadań, aczkolwiek oceniałem go
wcale nieźle; czuł się chyba jednak niedoceniany i pewnego dnia zwrócił się do
mnie z prośbą o zgodę na przeniesienie do Wydziału Politycznego. Wydział taki
powstawał, rekrutowano pracowników w całej Centrali. Po niewielkim tylko
namyśle zgodziłem się, życząc mu powodzenia.
Lecz wracam do śledzika. Sekretarka przygotowała śledzia jak trzeba;
herbata, trochę pieczywa, w perspektywie kawa. Wszyscy pracownicy Wydziału
usiedli przy stoliku. Rozpoczynają się rozmowy i okazuje się, że Tadeusz
Kolarczyk – psycholog, Marysia Gordon – psycholog, sympatyzująca z Tadziem,
a może już wtedy jego żona, nie pamiętam, i zdaje się, że sekretarka Madzia
Górecka – odmówili poczęstunku. Początkowo tego nie zauważyłem, później
pytam o przyczynę przejawu swoistej „podkultury” w Centrali. Okazało się, iż
mają do mnie żal, iż „tak łatwo zgodziłem się, by Mikołaj odszedł z Wydziału”.
Nie wracaliśmy później do sprawy. Mikołaj odszedł. Tadeusz, tak jak
zawsze stał na uboczu, sam później odszedł do Wydziału Służby Zdrowia.
Z Marysią moje kontakty nadal (nawet już na emeryturze) są sympatyczne; była
wtedy między młotem a kowadłem.
Przyjaźnie, już nie całkiem tylko „biurowe”, zawiązywały się między
naczelnikami wydziałów, ich zastępcami, a nieraz i w różnych innych konfiguracjach. Wspomniałem już o swoich zastępcach z lat siedemdziesiątych;
Bazylim Pawlaczyku i Stanisławie Wronie.
Z Bazylim, „barokowym, romantycznym”, jak go sympatycznie określali
koledzy, zwłaszcza w jednostkach terenowych [na drugie imię miał, jak to dość
często obwieszczał, Ekspedyt], przegadaliśmy, setki chyba godzin, w biurze,
u mnie w domu lub u niego [byliśmy sąsiadami z podwórka]. Napisaliśmy wiele
wspólnych analiz, zredagowaliśmy dziesiątki pism; opracowaliśmy też kilka
wspólnych artykułów do naszych periodyków – kilka tylko, gdyż wspólne
redagowanie to była droga przez mękę; Bazyli cyzelował każdy wyraz, zanim
mogliśmy pisać dalej, ja pisałem ciurkiem, póki weny stawało, później dopiero
czytałem i korygowałem.210 Ta przyjaźń od czasu mojego przeniesienia do Opola,

210
Podstawa reedukacji – praca i nauczanie „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 109 s. I-II;
MPP t. II s. 25, Wychowawczy aspekt zatrudnienia „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 113 s. I, III; MPP
t. II s. 32, Przepis, na który czekaliśmy – kompleksowe uregulowania „Gazeta Penitencjarna” 1975
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była już raczej tylko na telefon, nie licząc spotkań w okresach świątecznych, które
najczęściej spędzałem z rodziną syna w Warszawie.
Dyrekcja Centrali w roku 1987 postanowiła tę przyjaźń wystawić na
swoistą próbę, wyznaczając Bazylego na przewodniczącego zespołu dokonującego komisyjnej kontroli pracy opolskiego okręgu więziennictwa. Ale to się nie
powiodło, kontrowersje zachodzące w czasie kontroli umiejętnie łagodził dyrektor
Roman Topolski. Do tej kontroli powrócę w trakcie wspomnień ze swoich lat
opolskich.
Nasze stosunki ze Staszkiem Wroną układały się nieco inaczej; tylko
w biurze, rzadko u mnie w domu, nigdy u niego; inne od naszych były prawdopodobnie stosunki rodzinne, nigdy nie miałem okazji poznać jego małżonki.
W czasie moich czternastu lat pracy w Centrali zmieniali się naczelnicy
Wydziałów. Najdłużej trwali na posterunku w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Janusz Szymborski, jeśli nie liczyć jego okresowej banicji w Instytucie Badania
Prawa Sądowego, i jego zastępca Marian Zaniewicz oraz radca prawny Tomasz
Paljan. Byli to fachowcy, z którymi trzeba się było liczyć. Januszowi miałem za
złe niektóre jego prawie frywolne wypowiedzi. Spędziliśmy wiele godzin przy
pracach nad kolejnymi regulaminami więziennymi i projektami kodeksu karnego
wykonawczego. Kiedyś, nie znajdując innych argumentów peroruję:
- „Janusz, spróbuj sobie wyobrazić sytuację, że pójdziemy z naszymi
projektami do więźniów i posłuchamy ich opinii.”
Na to Janusz:
- „Gdybym musiał się spotkać z więźniami, wolałbym odejść ze Służby.”
Nie mogłem mu tego wybaczyć, sam przecież przepracowałem w bezpośrednim kontakcie z więźniami w Zielonej Górze dziesięć lat. Na ile była to
wypowiedź półżartem, na ile półserio?
Wydział Ewidencji i Rozmieszczenia, w początkach lat prowadzony był
przez naczelnika Tadeusza Szydłę. Napisaliśmy nawet wspólnie artykuł o dowodach osobistych wystawianych skazanym.211 Myślę, że współpracowaliśmy jak
Bozia przykazała. Solidny fachowiec. Skoro wspominam tu o facecjach, powiem,
że być może go niechcący uraziłem. Wszedłem kiedyś do jego biura, gdy Tadeusz
rozmawiał przez telefon. Aparaty telefoniczne w tamtych czasach to były
tzw. aparaty na smyczy. Czasem kabel był zbyt krótki, by jednocześnie można
nr 19 s. 2; MPP t. II s. 231, Podstawowe oddziaływania resocjalizacyjne. Praca penitencjarna – kompleksowe uregulowania „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 20 s. 2; MPP t. II s. 240
211
J. Korecki, T. Szydło: Koniec czy początek kłopotów. Dowody osobiste dla skazanych.
„Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 138 s. I-II; MPP t. II s. 62
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było coś zanotować. Patrzę, a Tadeusz – słuchawka przy uchu, ołówek w ręku,
a to wszystko w pozycji klęczącej. I moja głupia odzywka:
- „Tadeusz, ty zawsze klęczysz, kiedy z szefem rozmawiasz?”
Myślę, że się nie pogniewał. Mieszkamy w budynkach obok, i mimo
upływu wielu lat, kłaniamy się sobie odnosząc śmiecie do tego samego śmietnika
lub, kiedy Tadeusz wyprowadza na spacer swego czworonożnego przyjaciela.
Wspominam też z ogromną sympatią pracowników tego Wydziału: Jurka
Chmielewskiego, Kazia Dybowskiego, Mietka Porębskiego.
Był też okres dość częstych, lecz tylko biurowych kontaktów z naczelnikami Wydziału Służby Zdrowia: Bogdanem Smołą i później Andrzejem
Chmurą. Łączyło nas wiele zawodowych tematów: alkoholizm skazanych, odchylenia od normy psychicznej, opieka lekarska itp. Pamiętałem jeszcze ich poprzedników: Stefana Jachimowicza i Janusza Kraszpulskiego. Oni byli w Centrali,
kiedy ja jeszcze w Zielonej Górze.
Wydział Ochrony i Dowodzenia: naczelnicy Henryk Kita, Henryk Skolik,
Marian Danowski. Bliższy kontakt miałem właściwie tylko z Henrykiem Kitą,
i to w okresie, gdy był już zastępcą dyrektora. Wspominam też zastępcę
naczelnika Stanisława Bugalskiego; pracowników Mariana Krzywanię i Michała
Śmierzchalskiego.
Wydział Finansowy: Hieronim Mroszczak, potem Alina MajewskaMichalska, Zenon Nieporęcki. Fachowcy. Jeśli odpowiednio przygotowało się
wniosek w sprawie sfinansowania zadania, w tym zwłaszcza np. w sprawie etatów
nauczycieli w kolejnym roku szkolnym, to i decyzja była pozytywna. Wiele serca
dla penitencjarystów miał Jurek Pawłowski – zastępca naczelnika Wydziału.
Wydział Zaopatrzenia (teraz kwatermistrzostwo), któremu niekiedy
kontrahenci zewnętrzni dodawali „i Zbytu”: Jerzy Sekular i później Kazimierz
Pluciński. Solidni w działaniu; nie pamiętam, by w tamtych czasach pojawiały się
jakieś afery gospodarcze w więziennictwie, choć czasy były niezwykle trudne
– wyżywić chociażby ponad 100 tysięcy więźniów, kiedy na rynku brakowało
wszystkiego. Czapki z głów.
Wydział Kadr: Eugeniusz Wojnar – człowiek z zewnątrz, krótko. Potem
Mieczysław Piotrak i jego zastępcy: Antoni Igielski, Jan Pyrcak, Jerzy Górny.
Najdłuższe zawsze rozmowy w sprawie etatów wychowawców, i trochę na marginesie, boje o zamianę etatów „kierownik oddziału zewnętrznego” na „kierownik
oddziału”, w cichym zamyśle, że dojdzie docelowo do tworzenia tzw. „oddziałłów wewnętrznych” obok istniejących już wtedy „oddziałów zewnętrznych”
tzw. OZ-tów.
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Współzawodnictwo
W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych modne
było, chyba nie tylko w więziennictwie, organizowane w różnych formach,
współzawodnictwo.212
Współzawodnictwo między zakładami mocno wspierane m.in. przez
gen. S. Jabłonowskiego, przez zdecydowaną część funkcjonariuszy, było
traktowane z przymrużeniem oka (wiadomo, że i tak zwycięży okręg bydgoski,
bliski sercu generała). Liczne wyjazdy członków komisji współzawodnictwa do
jednostek podstawowych i okręgów stwarzały wprawdzie okazję do roboczej
wymiany doświadczeń – w godzinach pracy; przekształcane były jednak w godzinach późniejszych w zakrapiane kolacje i przyjęcia. Współzawodniczono o to, kto
zyska sobie większą przychylność członków komisji. A dochodziło do organizowania różnych atrakcji; w Szczecinie zorganizowano nawet przejażdżkę łodzią
podwodną. I mnie zdarzyło się raz przewodniczyć komisji w okręgu gdańskim.
I przyjemnie było i … odpocząć później trzeba było. A dyrektor S. Wrona musiał
w takich komisjach, w podsumowaniu ich pracy, uczestniczyć znacznie częściej.
Współzawodnictwo między zakładami i okręgami w pracy i w sporcie
stwarzało – o czym już wspomniałem – liczne okazje towarzyskie. Rodziły się też
okazje nie tylko do pogłębiania przyjaźni, lecz także do spoufalania z przełożonymi, nieraz ponad dopuszczalne zwyczajowo, granice.

Sport i górskie rajdy
W więziennictwie pojawili się jednak pomysłodawcy i inicjatorzy
zorganizowania także współzawodnictwa sportowego między poszczególnymi
okręgami więziennictwa, spartakiad ogólnokrajowych.213

212
J. Majer: Współzawodnictwo w nowym kształcie „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 102
s. I-II; J. Trólka: Wkraczamy w nowy etap współzawodnictwa „Gazeta Penitencjarna” 1970 nr 105 s. I;
M. Steciak: Ocena rzeczowa i bezstronna. Współzawodnictwo „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 120
s. III; J. Sztęborowski: Po pierwszym etapie. Współzawodnictwo „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 120
s. III; H. Bykowski: Współzawodnictwo po finale „Gazeta Penitencjarna” 1971 nr 133 s. III; S. Wrona.
Współzawodnictwo sprawą nas wszystkich; ze Stanisławem Wroną, przewodniczącym Krajowej
Komisji Współzawodnictwa Pracy Służby Więziennej, zastępcą dyrektora Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych rozm. H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 22 s. 1-2, fot.; H. Michalski:
Przed nami współzawodnictwo międzyzakładowe „Gazeta Penitencjarna” 1978 nr 13 s. 1, 6
213
W. Adamczak: Mistrzostwa SW [Służby Więziennej] 1981-1982. Ze sportu. „Gazeta
Penitencjarna” 1981 nr 4 s. 14; E. Zakrzewska: Sport wyczynowy czy masowy [w Służbie Więziennej]
„Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 2 s. 8, il.
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No i zaczęło się. Wkrótce w Gdańsku,214 we Wrocławiu, i nie tylko,
zatrudniani byli zawodowcy, z określonym dorobkiem w klubach sportowych. To
im stwarzano warunki uczestniczenia w treningach itp., byleby tylko zwycięstwo
w spartakiadzie było zapewnione. Z biegiem czasu poszerzano ilość dyscyplin
sportowych, domagano się odpowiedniego udziału kobiet w reprezentacjach
okręgów. A kobiet sportsmenek było niewiele, zaczęto je wyznaczać z urzędu.
Poplątanie z pomieszaniem. Ktoś musiał za tych „sportowców” pracować. Trzeba
było znaleźć pieniądze na nagrody, puchary, na przejazdy, diety itp. - w ramach
środków budżetowych. Zaczęła się przyjmować praktyka przyznawania zaufanym
funkcjonariuszom, lub funkcjonariuszom-sportowcom, nagród pieniężnych, które
przekazywali organizatorom sportowych imprez.
Doświadczyłem tego później na własnej skórze, gdy zlecono mi zorganizowanie w Głubczycach ogólnopolskich zawodów w kometkę. Kiedy
poprosiłem dyrektora S. Wronę o przysłanie preliminarza kosztów i wskazanie
nieprzewidzianych w budżecie okręgu opolskiego wydatków, usłyszałem
odpowiedź:
- „Józef, to nie wiesz jak się to robi?”
Środków nie znalazłem, gratis było tylko piwo, które zafundował nam
głubczycki browar.
Sport – jeśli załodze w poszczególnych zakładach i aresztach stwarza się
warunki amatorskiego, a nawet wyczynowego uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych – chwała przełożonym. Jeśli wyróżniający się funkcjonariusz czy
pracownik zakwalifikuje się do takiej czy innej drużyny poza zakładem czy
aresztem, został powołany do kadry w takich czy innych rozgrywkach – chwała
mu, pomagajmy mu w tym. Ale nie sport zamiast pracy i nie kosztem innych
pracowników.
Nieco podobna była historia rajdów górskich Służby Więziennej. 215
W pierwszych latach siedemdziesiątych, pomagałem w organizacji pierwszego
rajdu Tadeuszowi Kostewiczowi. Moja pomoc ograniczała się do pośrednictwa
214
J. Walerzak. Sport ma wielu zwolenników; rozmowa z dyrektorem OZZK w Gdańsku.
„Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 21 s. 9-10

T. Kostewicz: Początek został zrobiony [I Ogólnopolski Górski Rajd Turystyczny Służby
Więziennej: fotoreportaż] „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 11 s. 5; J. Majer: Turystyczne spotkania po
raz siódmy „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 11 s. 6; W. Banaszkiewicz: O rajdach górskich i nie tylko
„Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 19/20 s. 8-9, il.; J. Majer: 20 rajdów minęło... „Gazeta Penitencjarna”
1986 nr 14 s. 12-13, il.; Z. E.: U stóp Giewontu „Forum Penitencjarne” 1998 nr 7 s. 18, fot.
[Organizatorzy pierwszego rajdu w 1974 r.: Tadeusz Kostewicz - ówczesny redaktor „Gazety
Penitencjarnej”, Antoni Kawecki - naczelnik Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Roman Topolski
- naczelnik Zakładu Karnego w Krakowie-Podgórzu.]
215
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w kontaktach z dyrektorem S. Filipiakiem, do którego miałem szybszy dostęp niż
redaktor.

W Polańczyku: dyrektor Okręgu w Rzeszowie - Józef Dawida,
Józef Korecki, gen. Stanisław Filipiak, Minister Włodzimierz Berutowicz
i redaktor Tadeusz Kostewicz

I odbył się ten I Rajd Górski w Beskidach. Szliśmy z plecakami od
wioski do wioski przez górskie szczyty i przełęcze. Trzeba było do kolejnej
wioski dojść; tam na prywatnych kwaterach były noclegi. I tak było przez kilka
lat. Rajdy odbywały się z reguły w okolicach 1 Maja, kiedy można było skomasować kilka dni wolnych; pracowaliśmy przecież wtedy także w soboty. Musieliśmy w programie rajdów umieścić udział grup w obchodach pierwszomajowych
tam w górskich miejscowościach, „życzliwi” bowiem, donieśli komu trzeba wtedy
było, że jakoby organizując rajd nie chcemy uczestniczyć w uroczystościach
wspólnie z załogami naszych zakładów.
I fajnie było. Aż zmieniający się przełożeni nie stronili od tego by
uczestniczyć… nie w samych górskich wędrówkach, lecz w ich zakończeniu.
I zaczęło się. Ktoś musiał zadbać o kiełbasę na rożno, o szklankę ponczu, o jakiś
puchar. Kosztów nie ponosili już sami uczestnicy, lecz organizatorzy rajdów.
I poszło dalej. W rajdach zapragnęli uczestniczyć nie tylko „górale”, lecz i osoby,
które… tylko po dolinach. Część uczestników rajdów „górskich” była przewożona
autokarami do miejsc bardziej atrakcyjnych oraz do baz zakwaterowania. Koszty
rosły, dyrektorzy „górskich” okręgów nie chcieli podejmować się co roku,
a czasem i dwa razy w roku, tych samych ciężarów. Centrala zaczęła odgórnie
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wyznaczać poszczególne okręgi, jako organizatorów rajdów. Jeden z rajdów
„górskich” odbył się w województwie lubelskim, a jego uczestników zakwaterowano w turystycznym hotelu i fundowano nawet wyżywienie. Używając dzisiejszego słownictwa… „masakra”.

W Sudetach z synem Lesławem

Akademia Spraw Wewnętrznych i nie tylko
Przez kilka lat fundowano funkcjonariuszom SW wyższe studia w Akademii Spraw Wewnętrznych w Iwicznej pod Piasecznem. Studenci delegowani
tam z jednostek podstawowych byli skoszarowani i pobierali naukę w nieco
przyspieszonym trybie. Rektorem ASW był prof. Marian Lipka; studentami więziennictwa zajmował się bliżej dr Stanisław Ziembiński, 216 wykładowca tej Uczelni, były dyrektor Centralnego Zarządu Więziennictwa. Studenci-funkcjonariusze
przygotowywali bliskie praktyce prace dyplomowane – praktycznie też trudne do
wykorzystania w bieżącej działalności w zakładach karnych, jako że potwierdzały
z reguły prawdy oczywiste, wszystkim znane. Tematy tych prac, zawarte w nich
treści, popularyzował w prasie penitencjarnej głównie dr Klemens Stępniak,

216
S. Ziembiński zabiegał w Centrali o kierowanie absolwentów ASW na stanowiska
kierownicze bezpośrednio po ukończeniu studiów, choć niekiedy nie mieli ku temu odpowiednich
kwalifikacji praktycznych. Powodowało to wytwarzanie wokół nich nienajlepszej atmosfery. Miałem
się o tym przekonać nieco później, już w Opolu, w czasie kompletowania kadry kierowniczej
nowopowstałego Okręgu.
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nb. autor słowników gwary przestępczej i więziennej. 217 Przez wiele lat ukazywał
się periodyk naukowy tej Uczelni – Zeszyty Naukowe ASW, w którym wiele
publikacji miało charakter bardzo praktyczny.
Nie mogę się przy tej okazji powstrzymać od przytoczenia dość
niezręcznej sytuacji, w jakiej znalazłem się, sam będąc przez jakiś czas wykładowcą, podczas inauguracji jednego roku akademickiego. Otóż na frontowej
ścianie sali, przed gronem zebranych wykładowców i studentów, rozpostarte było
duże hasło; „ASW – kuźnią kadr”. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie
skomentował:
- „Kuźnia? A ja myślałem, że to wyższa uczelnia.”
Sęk w tym, że usłyszeli to inni uczestnicy uroczystości.
Warto wreszcie na koniec przypomnieć nazwiska bliskich więziennictwu
penitencjarystów: profesorowie Stefan Lelental i Teodor Szymanowski, będący
przez pewien czas, na początku swej kariery, funkcjonariuszami SW, Lidia
Mościcka, Brunon Hołyst, Aleksander Tobis, Józef Wąsik oraz w pewnych
okresach Andrzej Lewicki, Lech Paryzek, Bogusław Waligóra a także: Bogusław
Janiszewski z Poznania, Jan Maria Stanik z Katowic, Adam Szecówka z Raciborza i Wrocławia oraz w Warszawie Edgar Hansen, Jan Malec, Stanisław
Pawela, Stanisław Ziembiński i Andrzej Rzepliński.
Osobny, nie do przecenienia, wkład w polską penitencjarystykę wnieśli
profesor Jerzy Śliwowski oraz profesor Stanisław Walczak, kierujący przez kilka
lat resortem sprawiedliwości.
No i nie wolno zapomnieć o działalności Ośrodka Badań Penitencjarnych
przekształconego następnie w Instytut Badania Prawa Sądowego; kierowali nim
przez wiele lat Wojciech Michalski i Piotr Wierzbicki.

Zob. m.in.: S. Ziembiński, K. Stępniak: Wokół praktyki. Z badań penitencjarnych
Zakładu Kryminologii ASW. „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 11 s. 12-13; K. Stępniak: „Drugie życie”.
Jak zaradzić „drugiemu życiu”, Drugie życie recydywistów „Zgredy” z duszą małolata. Ślepe zaułki
grypsery. Przywódcy. Straszny będzie czas. Grypsera w życiu recydywisty. Pierwszy kontakt z grypserą. Zmiany w grypserze. „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 12 s. 12-13, il., nr 13 s. 6-7, 10, nr 15-16
s. 10-11, il., nr 17 s. 12-13, il., nr 18 s. 13-15, il., nr 19 s. 10-12, nr 20 s. 10-11, il., nr 21 s. 12-13, 15,
nr 22 s. 14-15, il., nr 23 s. 12-13, il., nr 24 s. 14-15 oraz: Słownik tajemnych gwar przestępczych [przy
współpracy Zbigniewa Podgoricy]. Londyn: Wydawnictwo: „Puls", 1993
217
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Profesorowie Jerzy Śliwowski i Stanisław Ziembiński; na drugim
planie, pierwszy z prawej zastępca Dyrektora CZZK - Henryk Kita

Pracownik tego Ośrodka, dr Elżbieta Janiszewska-Talago jest pionierem
polskiej bibliografii penitencjarnej, obejmującej lata 1795-1969.
Naukowcem, w gdańskim więziennictwie jest prof. Henryk Machel,
wieloletni m.in. naczelnik Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce, który po
niezaspokojonych w pełni ambicjach realizowanych w administracji więziennej,
wybrał karierę naukową w Uniwersytecie Gdańskim. Jego bliskie praktyce prace
naukowe, liczne publikacje książkowe i zamieszczane w periodykach, stanowią
także istotny dorobek polskiej penitencjarystyki. 218
Nie mogę powstrzymać się przed powtórzeniem za profesorem
Jerzym Śliwowskim, ballady o książce prawniczej, opowiedzianej kiedyś przy
ognisku po jego wykładach. W czasie II wojny światowej mieszkanie Profesora
zostało zrujnowane, a przedtem jeszcze splądrowane przez szabrowników. Śladu

Zob. pozycje książkowe: H. Machel: Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.– 312,[4] s.: il.,
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski: (studium penitencjarno-pedagogiczne).
Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2006.- 282 s.: il.; Wyd. 2. - 2007.- 282 s.: il., Więzienie, jako
instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: „Arche”, 2003.- 367 s., Wprowadzenie do pedagogiki
penitencjarnej: [skrypt uczelniany]. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.- 159,[1] oraz
liczne artykuły.
218
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nie zostało po bibliotece. I po wielu latach, gdy Profesor przebywał wśród swoich
przyjaciół naukowców we Włoszech, jeden z nich obdarował Go książką
prawniczą, w której Profesor na marginesach treści odnalazł… własnoręcznie
uczynione przed wojną odręczne zapiski.

Współpraca z nauką
I żeby pozostać na chwilę przy zagadnieniach współpracy centrali
więziennictwa z przedstawicielami nauki. Każdy kolejny dyrektor Centralnego
Zarządu (dyrektor Generalny) w pewnym momencie próbował obłaskawić sobie
naukowców, powoływał w tym celu jakiś zespół doradczy. Naukowcy początkowo chętnie, po doświadczeniach już z pewnymi oporami, zgadzali się uczestniczyć w takich zespołach. Były to najczęściej zespoły efemerydy; po kilku
spotkaniach w wąskim gronie słuch o nich ginął. Mimo 14 lat pracy w Centrali nie
znam żadnego dorobku tych gremiów.
Ale kiedy opracowuję te swoje wspomnienia czytam na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, iż minister Krzysztof Kwiatkowski
powołał kolejny zespół: Radę Polityki Penitencjarnej, która będzie organem
doradczym Ministra Sprawiedliwości. W jej składzie 17 osób, w tym dwóch
zdymisjonowanych byłych dyrektorów więziennictwa: dr Paweł Moczydłowski
– socjolog i dr Jacek Adam Pomiankiewicz – historyk, profesor Teodor
Szymanowski – tym razem, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Penitencjarnego
„Patronat”, o którym coraz ciszej, były dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie,
Marek Jan Gajos - jako Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa
„Razem” (w Wołowie przejawiano wiele inicjatyw głównie w zakresie budownictwa mieszkań dla funkcjonariuszy), Lidia Olejnik – dyrektor Zakładu Karnego
w Lublińcu – autentycznie zaangażowana w pracy penitencjarnej z kobietami,
(aktualnie dyrektor Inspektoratu SW w Opolu), Krzysztof Chojecki - dyrektor
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy (nie znam żadnej
publikacji tego przedstawiciela więziennictwa). Są też rzeczywiście zaangażowani
w problematykę penitencjarną - prof. dr hab. Wiesław Ambrozik i prof. dr hab.
Zbigniew Lasocik. Radzie przewodniczy wiceminister sprawiedliwości, zabrakło
miejsca dla przedstawiciela Centrali więziennictwa. Ano zobaczymy…
Były też dyskusje, zazwyczaj z przyjaznymi więziennictwu naukowcami.219
Różne były rady, albo dokładniej, opinie pracowników nauki, wyrażane
post factum. Dwa przykłady: w 1974 r. wydany został tymczasowy regulamin
219
Zob.: Wyprzedzać i wspomagać „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 9/10 s. 12; „Gazeta
Penitencjarna” 1981 nr 9/10 s. 12; MPP t. II s. 510
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wykonywania kary pozbawienia wolności w formie zarządzenia ministra sprawiedliwości. Długa i kręta była ku temu droga.
Opracowując projekt tego regulaminu w niczym nie uchybiliśmy procedurze wymaganej dla aktu prawnego w postaci rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Projekt zyskał akceptację w trakcie koniecznej konsultacji w poszczególnych resortach. Tylko, że w finale, decydenci najważniejsi w Urzędzie
Rady Ministrów oraz w KC PZPR orzekli, iż niestosowne byłoby opublikowanie
przepisów regulujących m.in. prawa więźniów w Dzienniku Ustaw.
- „Napracowaliście się, uważacie taki przepis za niezbędny, to sobie go
wydajcie w postaci zarządzenia.”
No i minister sprawiedliwości zdecydował – zarządzenie, a regulamin
tymczasowy. Opowiadaliśmy o tej proceduralnej historii wszem i wobec – wykazywano nawet zrozumienie, lecz napaści wręcz na więziennictwo było co
niemiara.220
W tym samym „tymczasowym” regulaminie trzeba było wypełnić treścią
obowiązki i uprawnienia skazanych odbywających karę w trzech rygorach, w każdej z grup: młodocianych (M), recydywistów (R) i nierecydywistów (P). Kodeks
określał nazwy tych rygorów: obostrzony, zasadniczy i złagodzony. Wszyscy
zgadzali się z tym, iż treści takich samych w nazwie rygorów mogą i powinny się
różnić. A więc np. rygor obostrzony dla młodocianych powinien być w swej treści
łagodniejszy niż rygor obostrzony dla recydywistów. Aby uniknąć powtarzania:
postanowiono „rygor obostrzony dla recydywistów” nazwać „surowym” (R-1),
także dla uzewnętrznienia modnego wówczas potępiania recydywy. I powstał
krzyk! O co? O treść? – nie. O nazwę; kto ten krzyk podnosił? Naukowcy. Lecz
kiedy porównywaliśmy teksty z poprzednimi rozwiązaniami, i publikowaliśmy te
porównania, nie spotykaliśmy się już prawie z żadną reakcją.221
I tak rodziły się nieporozumienia. Nie znaczy to wcale, że zwłaszcza na
szczeblach regionalnych nie układała się ta współpraca dobrze. Gdańsk, Łódź,
Katowice, Poznań, Toruń, Wrocław… można by wymieniać. Prowadzone były
220
Zob. np.: J. Śliwowski: Tymczasowy regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności
i jego ocena „Państwo i Prawo” 1976 z. 10 s. 34-51 Treści tego regulaminu próbowałem bronić
w opracowaniach przygotowanych wspólnie z Józefem Balakiem, naówczas zastępcą naczelnika
Aresztu Śledczego w Łodzi; zob.: J. Korecki, J. Balak: Regulaminy wykonywania kary pozbawienia
wolności. Porównania i doświadczenia. „Gazeta Prawnicza” 1977 nr 11 s. 4, il.; „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 12 s. 1, 4; MPP t. II s. 347
221
Zob. m.in.: Nowe rozwiązania – nowe szanse „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 2 s. 1-2;
MPP t. II s. 162; Regulaminy wykonywania kary pozbawienia wolności. Porównania i doświadczenia
(Współautor Józef Balak) „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 12 s. 1, 4; MPP t. II s. 331; MPP t. II s. 347
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badania wycinkowe, odbywały się obozy naukowe studenckich kół penitencjarnych itp. Badania prowadzili i kontakty z zakładami karnymi utrzymywali
studenci, podejmujący głównie tematykę pedagogiczną i psychologiczną. Gromadzono materiały do prac magisterskich, serwowano określone wnioski i postulaty
wynikające z badań, choć te wnioski i postulaty często nijak miały się do realnych
możliwości. No, bo jak realizować zalecenie, by przy kierowaniu więźniów do
pracy uwzględniać ich zainteresowania, kiedy praca była, jaka była, albo nie było
jej wcale? Jak uwzględniać te zainteresowania, kiedy wychowawca mając w grupie 100 więźniów, musiałby mieć czas na poznanie tych zainteresowań? Jak
realizować słuszny postulat o umieszczaniu więźniów w pobliżu miejsca zamieszkania rodziny, kiedy w całym Kraju są tylko trzy zakłady przeznaczone dla tej
kategorii więźniów? I rodziły się rozterki, zniechęcenia…
Nie oznaczało to wszakże, iż nie uwzględniano takich postulatów
i wniosków w dłuższej perspektywie czasowej. Z biegiem lat kształtowało się
np. przekonanie, że aby umożliwić odbywanie kary blisko miejsca zamieszkania
rodziny, trzeba bardziej kompleksowo, a nie wąsko, specjalistycznie określać
tzw. profile, czyli przeznaczenie, poszczególnych zakładów karnych. Tę bliskość
miejsc zapisaliśmy wreszcie w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku:
ogólnie w art. 100 k.k.w. i szczegółowo, zobowiązująco, w ostatniej, przygotowującej do wolności, fazie wykonywania kary pozbawienia wolności
w art. 165 k.k.w.222 Zagadnienie to szczegółowo omawiam, prezentując zagadnienia związane z tzw. odroczonym warunkowym zwolnieniem.
Jeśli na chwilę zatrzymać się przy sprawach środowiska naukowego
– należałoby, chociaż dotknąć wzajemnego recenzowania sobie prac. Wiele było
w recenzjach zazwyczaj grzeczności i zwracania uwagi na to, by się koledze nie
narazić. Takie zwyczaje. Ich nieznajomość spowodowała, że już na początku swej
pracy w Centrali wielu sobie zraziłem. Gen. S. Filipiak zlecił mi przygotowanie
opinii o pracy dr. Teodora Szymanowskiego, na temat powrotności skazanych do
przestępstwa;223 chodziło głównie o stanowisko Centralnego Zarządu w kwestii
publikacji pracy przez Wydawnictwo Prawnicze. Uważałem i wyraziłem to na

222
Art. 100 k.k.w. „Skazany odbywa karę we właściwym zakładzie karnym położonym
w miarę możliwości, najbliżej miejsca swego zamieszkania. Przeniesienie do innego zakładu może
nastąpić tylko z uzasadnionych powodów.”; Art. 165 k.k.w. „W okresie, o którym mowa w art. 164,
skazany powinien w miarę możliwości odbywać karę w zakładzie karnym położonym najbliżej
przyszłego miejsca zamieszkania.”
223
T. Szymanowski: Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia
wolności: zagadnienia systemu zwalczania recydywy: badania katamnestyczne nad młodocianymi:
próba oceny efektywności kary pozbawienia wolności Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1976,
227,[1] s.: tabl.
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piśmie, iż wnioski końcowe zgłaszane przez Autora, nie odpowiadają aktualnemu
stanowi rzeczy. Autor badał rzeczywistość więzienia parę ładnych lat wcześniej,
a oceny formułował w odniesieniu do roku zamierzonej publikacji, rzeczywistości
innej już w porównaniu z latami przeprowadzania badań. Nie wiem, jakie
stanowiska przedstawiał Centralny Zarząd w sprawie innych publikacji; większość
tych stanowisk przygotowywał chyba dr Jerzy Górny (wtedy z Wydziału Kadr),
który niewątpliwie nie zamierzał zrażać sobie przyjaciół.
Nie kryłem swego zdania jeszcze wiele razy, nie przysparzając sobie
przyjaciół. Tak było na przykład z opinią o pracy Jacka Morawskiego
„Przestępczość o charakterze chuligańskim młodocianych”, wydanej nakładem
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego.224 Polemizowałem z redaktorami
naszych penitencjarnych gazet.225

Zagranica
W czasie swej pracy w Centrali miałem okazję uczestniczyć w podróżach
zagranicznych: do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji.
Z Opola wyjeżdżałem także do NRD. Z Kalisza miałem natomiast możność
uczestniczenia w 10-dniowej ekskursji do Skandynawii: sam zaś, przy znacznym
współzaangażowaniu wykładowcy Wieśka Gromadzkiego, organizowałem wyjazdy do Straubing w Niemczech.
Pierwszy wyjazd zagraniczny miał miejsce w 1971 roku w ramach
oficjalnej delegacji polskiego więziennictwa do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W składzie delegacji byli Stanisław Jabłonowski i Zdzisław Macias
– zastępcy dyrektorów CZZK oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości: Kazimierz
Strzępek - naczelnik Wydziału w Departamencie Wykonania Orzeczeń Sądowych
i Pan Niedżwiedzki [którego imienia niestety nie pamiętam] – naczelnik Wydziału
w Departamencie Nieltnich. Zapoznaliśmy się m.in. z funkcjonowaniem więzień
w Bautzen i Neubrandenburgu – dwóch dużych kombinatów penitencjarnych.
Zazwyczaj z podróży zagranicznych niewiele faktycznie pozostawało,
tym niemniej dla chcących tego, była okazja do wielu refleksji.

J. Morawski:: Przestępczość o charakterze chuligańskim młodocianych. Warszawa:
Wydaw. Prawnicze, 1974, 167 s., tabl.; zob.: Czy rzeczywiście konkrety „Gazeta Penitencjarna” 1975
nr 14 s. 5; MPP t. II s. 226
224

225
Czy rzeczywiście lekceważone. Polemiki. Dyskusje. „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 10
s. 2; MPP t. II s. 136
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Moje refleksje z podróży do NRD dotyczyły głównie klasyfikacji
więźniów i tzw. pomocy postpenitencjarnej.
W Polsce fascynowaliśmy się wręcz od lat formalnymi podziałami
skazanych na grupy i grupki, oznaczane nieraz potrójnymi symbolami P, R, M,
1, 2, 3, 0, Z itp.; profilowaliśmy wąsko poszczególne zakłady karne, przeznaczając je wyłącznie dla młodocianych, recydywistów itp.
W więzieniu w Bautzen [Budziszynie] o pojemności ponad tysiąca
miejsc, na czterech kondygnacjach przebywali skazani zakwalifikowani do jednego tylko rygoru odbywania kary. Wyrażaliśmy w związku z tym wobec
naczelnika więzienia wątpliwości, czy realizuje się w ten sposób zasady progresji
i różnicowania w postępowaniu ze skazanymi. Uzyskaliśmy w odpowiedzi
obszerne wyjaśnienie i prezentację. Otóż standard wyposażenia i urządzenia cel
w poszczególnych kondygnacjach istotnie się od siebie różniły. Cele pierwszej
kondygnacji odpowiadały mniej więcej naszym celom przeznaczonym do wykonywania kar dyscyplinarnych. Na ostatniej kondygnacji więźniowie mieszkali
w dwóch połączonych celach, stanowiących miejsce dziennego pobytu i sypialnię,
a na wewnętrznych ścianach wisiały obrazy, tykał zegar ścienny. I to wszystko
w ramach jednego rygoru wykonywania kary. Więźniowie byli bez zbędnych
formalności – stosownie do swego zachowania i prezentowanych postaw - przenoszeni na wyższą lub niższą kondygnację. Naczelnik ujawnił, iż rozpatrując wykroczenie skazanego lub wniosek o nagrodę, zawsze ustala, na której kondygnacji
podejmuje decyzje.
Podobnie, jak wtedy i u nas w Polsce, więźniowie byli w Bautzen prawie
w 100% zatrudnieni. Otrzymywali jednak w porównaniu z naszymi rozwiązaniami
wręcz niskie kwoty, można by je nazwać wręcz kieszonkowym, starczającym na
comiesięczne niezbędne zakupy uzupełniające. Sprawa istotna tym bardziej, że
my podwyższaliśmy, nawet do 75%, normalne wynagrodzenia tym skazanym,
którzy byli zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych, lub których rodziny
znajdowały się w ciężkich warunkach materialnych. Nie omieszkaliśmy przeto
próbować przekonać gospodarzy o wyższości naszego systemu, umożliwiającego
świadczenie pomocy rodzinie osobiście przez pozbawionego wolności członka tej
rodziny. Nie wywołaliśmy zachwytu. Więziennicy niemieccy stwierdzili wręcz, że
przecież np. wysokość świadczeń alimentacyjnych jest różnicowana stosownie do
zarobków skazanego przed pozbawieniem wolności, do zamożności zobowiązanego do alimentacji, a sprawiedliwiej jest, gdy niezbędnej pomocy rodzinie
więźnia udziela organ pomocy społecznej w miejscu jej zamieszkania, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i standardów lokalnych.
My mówiliśmy o potrąceniach z zarobków skazanych zachowywanych
na czas zwolnienia z zakładu, o towarzyszących temu procedurach; Niemcy
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chwalili sobie prostą zasadę ich systemu – naczelnik otrzymuje co miesiąc
określoną ilość marek na każdego skazanego i z gromadzonych w ten sposób kwot
udziela zwalnianym niezbędnej pomocy przy zwolnieniu. I tak można by dalej
o pragmatyzmie niemieckich rozwiązań.
W Polsce, przy możliwości powszechnego zatrudnienia borykaliśmy się
z licznymi wciąż odmowami pracy. Słysząc o problemie nasi rozmówcy wyrazili
wręcz zdziwienie. U nich odmowa podjęcia lub kontynuowania pracy, łączyła się
nierozerwalnie z zastosowaniem kary tzw. wewnętrznego aresztu połączonego
z ograniczeniem wyżywienia: przez kilka dni kolejnych, albo przez pewien czas,
co drugi dzień, więzień izolowany w celi pojedynczej, nie otrzymywał obiadu.
Skorzystaliśmy z niemieckich doświadczeń w trakcie prac nad regulaminem wykonywania kary pozbawienia wolności, wydanym w 1974 roku,
wprowadzając stosowną karę dyscyplinarną, nazywaną potocznie karą postu, …
I powstało larum powszechne. Odezwali się, na ogół mniej rozeznani w sprawie
penitencjaryści, odsądzając od czci i wiary… głodzenie więźniów. Ponieważ
miałem w owym czasie możność recenzowania przygotowywanej do druku pracy:
„Wykonywanie kary pozbawienia wolności w europejskich państwach socjalistycznych” autorstwa Stefana Lelentala i Piotra Wierzbickiego, 226 zaprotestowałem
przeciwko pomijaniu tej kary przy omawianiu kar dyscyplinarnych w NRD.
Dostarczyłem autorom nawet stosowne przepisy regulujące tę karę – uczeni
orzekli, iż nie są to przepisy rangi ustawowej, stąd nie mogą ich uwzględniać
w naukowym opracowaniu. No i wyszło, że kara „postu” stosowana była tylko
w Polsce.
Ponieważ zdarzyło się tak w Neubrandenburgu, że przed wejściem do
więzienia nie wypakowaliśmy z samochodu skromnych upominków, zostałem
wysłany po nie przez swego szefa, kiedy już przebywaliśmy w gabinecie naczelnika więzienia. W przejściu do samochodu towarzyszył mi funkcjonariusz.
Przechodziliśmy przez niekończące się korytarze w suterenie i robiły one na mnie
wrażenie, mimo, iż przecież w Polsce obyty już byłem z więziennymi realiami.
Mój przewodnik tłumaczył mi, że wzdłuż jednego z korytarzy ulokowane są cele
dyscyplinarne. Poprosiłem go o informacje o sposobach postępowania w przypadku, gdy więzień w takiej celi przebywający, awanturuje się, zwłaszcza zaś, gdy
np. głośno uderza w drzwi.
- „Uprzedzamy go o konsekwencjach, a jeśli to nie pomoże zakładamy
mu kajdanki na ręce.”

226

Wydaw.: Instytut Badania Prawa Sądowego, Warszawa, 1975 r.
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I na moją uwagę, że może to nie być skuteczne, może przecież kopać
w drzwi nogami:
- „To się zdarza niezmiernie rzadko, lecz gdyby, to zakładamy mu
kajdanki na nogi”.
I moje:
- „A jeśli i to nie pomaga?”
Odpowiedź:
- „To się nam jeszcze nie przytrafiło i zdarzyć się nie powinno. I więźniowie o tym wiedzą.”
No comment…
Będąc naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego, poprosiłem w więzieniu
w Neubrandenburgu o spotkanie z kierownikiem działu penitencjarnego. Zdziwiłem się, kiedy zapytano mnie, z iloma kierownikami chciałbym rozmawiać. Zdziwienie okazało się uzasadnione: pracą penitencjarną w całym zakładzie kierował
zastępca naczelnika, więzienie było podzielone na mniejsze oddziały, którymi
kierowali kierownicy penitencjarni. Do idei podziału dużych zakładów karnych
wracałem później w wielu publikacjach, próbowałem ją w praktyce na
Opolszczyźnie. Idea ta wszakże, jak się okazuje, przekraczała przez wiele lat
horyzonty myślowe decydentów w Polsce. Niby ją rozumieli i akceptowali, lecz
śmiałości w podjęciu decyzji dokonującej rewolucji w strukturach podstawowych
jednostek penitencjarnych wciąż nie stawało. Reformy struktury wewnętrznej
zakładów penitencjarnych podjął się dopiero w roku 2010 dyrektor Kajetan
Dubiel. Koncepcje tzw. oddziałów wewnętrznych omawiam w innym miejscu.
Obserwowaliśmy też pilnie niektóre rozwiązania w zakresie ochrony
zewnętrznej zakładów. Nie były jeszcze wtedy używane kamery telewizyjne.
Niektóre rozwiązania wydawały nam się bardzo praktyczne. Na przykład obsadzanie posterunków zewnętrznych. W jednym z zakładów osiem takich posterunków „obsługiwało” dwóch zmieniających się funkcjonariuszy, wchodzących
na tzw. wieżyczki z zewnątrz muru więziennego. Otrzymywali pisemne dyspozycje, o której godzinie powinni wejść na określony posterunek i przeprowadzić
krótką obserwację; po wejściu na wieżyczkę składali meldunek dowódcy zmiany.
System ten zdaniem prezentujących to gospodarzy miał ten walor, iż więźniowie
nigdy nie wiedzieli, z którego posterunku są obserwowani. Nie pozwalało to też
więźniom poznawać zwyczajów poszczególnych strażników na stale obsadzanych
posterunkach. No i jest to system znacznie tańszy, choć nie mniej skuteczny w porównaniu do systemu tradycyjnego.
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W innym dużym więzieniu, położonym poza miastem, w oddaleniu od
osiedli mieszkalnych, mogliśmy obserwować, także inny od tradycyjnego, sposób
wykorzystania psów służbowych. Ich wygrodzone stanowiska były ulokowane nie
wewnątrz, a poza murem więzienia, na całej jego długości. Zdaniem kierownictwa
więzienia, w przypadku pokonania przez więźnia muru więziennego, znajdzie się
on niechybnie w towarzystwie psów, które na co dzień w ogóle więźniów nie
widują.
W trakcie tych naszych pierwszych zagranicznych, służbowych wojaży
nie obyło się bez językowych wpadek. Zadowolony z tego, że Niemcy na lotnisku
w Berlinie, zrozumieli moje: -„Ja, aber frische Luft”, w pierwszym pokazanym
nam więzieniu chciałem pochwalić panującą tam czystość, tyle tylko, że pomyliło
mi się znaczenie słów, i zamiast „sauber” rzekłem „schmutzig”, a to znaczy coś
całkiem odwrotnego. Szybko jednak wyjaśniliśmy pomyłkę, a ja zamiast skomplikowanego niemieckiego przepraszam, tym razem posłużyłem się francuskim
„pardon”.
A gospodarze byli dla nas wręcz wylewnie serdeczni. Po części oficjalnej
wizyty zawieźli nas, do położonej w okolicach Bautzen, Räuberhütte – gospody
prowadzonej przez polską firmę, gdzie można było porozumiewać się także po
polsku. A był to rok 1971.
A w wieczór poprzedzający zakończenie naszej wizyty gospodarze
odwlekali jakoś moment rozstania. Zorientowaliśmy się, że mimo, iż sami obchodzą jedynie Geburstag, chcieli doczekać do północy, aby złożyć życzenia
imieninowe Kazimierzowi, członkowi naszej delegacji. Miał tego świadomość
także solenizant w wigilię swego święta i aktywnie uczestniczył w opowiadaniu
dowcipów. Sprawił jednak, niechcący, kłopot niemieckiemu tłumaczowi, dowcipem, którego sedno polegało na zbieżności polskich słów: „koń” i „koniak”.
Kiedy w dniu następnym oczekiwaliśmy na spóźniający się odlot samolotu, gospodarze zapytali nas, czy napilibyśmy się herbaty czy kawy. Mając
świadomość, iż wyczerpały się już ich służbowe fundusze, poprosiliśmy, o tańszą
naszym zdaniem herbatę… i przysporzyliśmy im kłopotów. Bufet dysponował
tylko „Kafee mit Milch”, a „Tee”, musieli sprowadzić, ze znajdującego się na
zapleczu magazynu.
W Czechosłowacji, w Pradze uczestniczyłem, wspólnie z dr. Piotrem
Wierzbickim z Instytutu Badania Prawa Sądowego i Czesławem Łukaszewiczem
– zastępcą dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń Sądowych,
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w Konferencji międzynarodowej poświęconej problematyce postpenitencjarnej. 227
Konferencja prowadzona była w języku rosyjskim. Przygotowaliśmy na piśmie
krótkie wystąpienia; dr P. Wierzbicki wziął się jednak na odwagę i rozpoczął
wygłaszanie swego referatu w języku wschodniego sąsiada. Szło mu to opornie;
po chwili prowadzący konferencję poprosił, aby referent przemawiał w języku
ojczystym – i okazało się, że poza delegacją węgierską wszyscy wiedzieli, o co
chodzi.

W Pradze. Od lewej: Józef Korecki, Piotr Wierzbicki i Czesław Łukaszewicz

W dyskusji doszło początkowo do pewnych nieporozumień. Wszyscy
mówiliśmy m.in. o kuratorach i nie mieliśmy świadomości tego, że kiedy
w Polsce kuratela umiejscowiona jest w sądach, w resorcie sprawiedliwości,
w Czechosłowacji była – nie wiem, jak jest dziś w Czechach i na Słowacji
– w organach pomocy społecznej, poza resortem sprawiedliwości. A więc u nich
sąd ustanawiał dozór i egzekwował jego wykonanie od organu pozasądowego.
U nas do dziś sąd orzeka dozór, ustanawia własnego kuratora i za ewentualne
niepowodzenie sam odpowiada. Podobna sytuacja dotyczy m.in. kary ograniczenia wolności – sąd orzeka ją w określonym wymiarze i formie, a następnie
sam ją realizuje: poszukuje zakładu pracy itp. I dziwić się, że orzekanie i wykonywanie tej kary kuleje od kilkudziesięciu lat. Nic nie wskazuje na możliwość
zmian organizacyjnego usytuowania kurateli w Polsce. W resorcie sprawiedliwości honory są jednak bardziej znaczące.

227
J. Korecki: Uczymy się od przyjaciół. Pomoc postpenitencjarna tematem seminarium
w Pradze. „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 22 s. 6; MPP t. II s. 356
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POP
Czas ażebym „wytłumaczył się” ze swego partyjnego życiorysu. Mój flirt
z partiami politycznymi rozpoczął się jeszcze na studiach. Jako członek Związku
Młodzieży Polskiej, jeszcze z okresu nauki w Liceum Ogólnokształcącym
w Rydułtowach (byłem tam przewodniczącym Koła w klasie, a w ostatnim roku
przed maturą – przewodniczącym Zarządu Szkolnego), zostałem wybrany
zastępcą przewodniczącego Zarządu ZMP Pierwszego Roku Wydziału Prawa
w Uniwersytecie Wrocławskim, w roku akademickim 1955/1956 (przewodniczącym był Tadeusz Jeżyk).
Nie miałem wiele czasu na działalność społeczną, gdyż przyszło mi
studiować wspólnie z niewidomym Włodkiem Kopydłowskim (wspólna głośna
nauka, czytanie na głos skryptów i podręczników na zapleczu Ossolineum
i Biblioteki Uniwersyteckiej im. K. Szajnochy, wolniejsze jednak przemieszczanie
się komunikacją miejską itp.). Odwiedzaliśmy też dość często w Zgorzelcu i okolicach środowisko niewidomych greckich imigrantów politycznych.
Jakoś jednak przecież trzeba było wykazać się postawą prospołeczną. Był
wtedy pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku – proszę mi wierzyć – taki czas,
że namawiano licealną młodzież wiejską do podejmowania studiów wyższych;
odpowiednia akcja propagandowa prowadzona była głównie przez Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe. Nie pamiętam już szczegółów i okoliczności, ale zostałem
członkiem tej wyraźnie wtedy chłopskiej partii. Wyjeżdżaliśmy z kolegami na
agitację młodzieży w okolice Sobótki. Członkostwo tej partii wiązało się też
z pewnymi „korzyściami” – na zebraniach, studenci zasiadaliśmy na obrzeżach
stołów ustawianych w podkowę – tam przypadało nam więcej, równomiernie
rozstawianych ciastek i słodyczy, które pałaszowaliśmy w czasie, kiedy starzy
działacze toczyli zacięte zazwyczaj dyskusje. I tyle…
Kiedy rozpocząłem pracę w Centralnym Więzieniu w Zielonej Górze
– przyjmowano mnie chętnie, jako pierwszego w województwie po studiach,
mniej przychylnie spoglądano natomiast na niezbyt prawomyślną przynależność
partyjną. Wkrótce też zmieniłem swe barwy partyjne i zostałem członkiem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Wspomniałem już wcześniej, jak w gronie młodych po studiach nieco
inaczej pojmowaliśmy i podejmowaliśmy zobowiązania i czyny partyjne
(zob. m.in. organizacja kursu na motocyklowe prawo jazdy). Opisałem jak
skończyła się moja rywalizacja z naczelnikiem B. Chochółem w ubieganiu się
o mandat delegata na Wojewódzką Konferencję Partyjną w Zielonej Górze.
Omówiłem też wcześniej okoliczności mojego przeniesienia służbowego do Centrali w Warszawie. Środowisko nowe, reagujące w sposób dość
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zróżnicowany na moje zjawienie się tam. Pozostawałem jednak pod pewnym
parasolem sympatii ze strony gen. Stanisława Filipiaka; z biegiem miesięcy sam
budowałem – jak mniemam – swą pozycję.
W pewnym okresie zostałem wybrany w skład egzekutywy Podstawowej
Organizacji Partyjnej – pamiętam z tego okresu (w których to było latach?),
głównie posiedzenia organizowane przez sekretarza Antoniego Igielskiego,
zastępcę naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia, bardzo zaangażowanego zawodowo i partyjnie, prawego człowieka. Później w egzekutywie zastąpili mnie moi
zastępcy: Stanisław Wrona i Bazyli Pawlaczyk. S. Wrona został z kolei I sekretarzem, by wnet potem awansować na stanowisko zastępcy dyrektora CZZK.
Podobnie rzecz się miała z Henrykiem Skolikiem, naczelnikiem Wydziału Ochrony i Dowodzenia. Czasy były coraz bardziej gorące politycznie. Generała
S. Filipiaka zastąpił generał Antoni Frydel – uprzednio komendant Stołeczny
Milicji Obywatelskiej. Milicjanci – jak głosiła pogłoska – zadowoleni z odejścia
szefa, a nie zadrościwszy nam jego szefowania – byli w Warszawie pobłażliwi
w odnotowywaniu naszych wykroczeń drogowych. Ta zmiana była – w moim
przekonaniu – fatalna dla więziennictwa (przykłady jego decyzji i postępowaniu
podaję w innym miejscu). Dość, że egzekutywa pod przewodnictwem sekretarza
A. Baziaka, a później przez B. Pawlaczyka, poprowadziła skuteczne działania
zmierzające do odwołania nadużywającego alkoholu dyrektora, ze stanowiska
szefa więziennictwa.
W 1982 r. na kilka dni przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym
POP poproszono mnie, abym poprowadził to zebranie. Zgodziłem się, gdyż
z wieloletniej tradycji wynikało, iż prowadzący takie zebrania nie są brani pod
uwagę przy zgłaszaniu kandydatów i przy wyborze członków egzekutywy. A było
to w czasie, kiedy z Januszem Szymborskim, naczelnikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego byliśmy na swój sposób „zadżumieni” - kolejne sprawdzenia
w najtajniejszych kartotekach wykazały, iż Janusz ma brata w Anglii, a mój
ojciec, Ślązak, wcielony był do Wehrmachtu. Janusza przeniesiono do Instytutu
Badania Prawa Sądowego. Papiery na mnie gen. A. Frydel – jak sam się wyraził
– trzymał w szufladzie w celu ewentualnego wykorzystania w stosownej chwili.
Wprawdzie w tym czasie nie rządził już A. Frydel, lecz generał S. Jabłonowski,
który sam podszyty był strachem (nb. nie tylko wtedy), gdyż tajemnicą Poliszynela było to, że zagranicą mieszkał jego krewny.
I prowadziłem to zebranie. Grubo ponad stu członków Partii. Wszystko
przebiegało sprawnie do czasu zgłaszania kandydatur na członków egzekutywy.
Takie autentycznie tajne wybory były zawsze swego rodzaju testem popularności
w załodze. Zgłoszono z sali zaledwie kilka nazwisk, kilku ze zgłoszonych nie
zgadzało się kandydować. Kompletny pat. Nie ma wystarczającej liczby zgłoszeń.
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Za zgodą zebranych zarządziłem przerwę w obradach, by możliwe były ewentualne konsultacje w kuluarach. Po przerwie – bez zmian. Zacząłem apelować,
namawiać. I nic. Wreszcie głos Juliusza Petrykowskiego, zastępcy dyrektora
CZZK, mojego bezpośredniego, nota bene, bardzo mi życzliwego, przełożonego:
- „Towarzyszu przewodniczący, namawiacie innych, proponuję byście
sami kandydowali.”
Sytuacja niezręczna, dziejąca się na oczach wszystkich zebranych.
Myślę, znają moją sytuację, przecież mnie w tajnych wyborach uwalą. Zgodziłem
się. Wybory. Obliczenie głosów; na siedmiu wybranych zajmuję drugie miejsce.
Teraz wybór pierwszego sekretarza, przy tej samej procedurze głosowania. I znów
problem – choć wybór tylko spośród członków egzekutywy. Myślę, skoro tak
mnie wmanewrowano, trzeba iść na całość. Oprócz mnie kandyduje Włodek
Pliszkiewicz, do niedawna asystent gen. A. Frydla. Obliczenie głosów złożonych
w kolejnych tajnych wyborach – dość znaczna „moja wygrana”. Włodek został
jednym z sekretarzy obok Andrzeja Dziedzica z Zarządu Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych – wybranych przez egzekutywę. I tak zostałem I sekretarzem POP w Centralnym Zarządzie, ja Ślązak, postponowany przez kierownictwo, ja Ślązak, wybrany w tajnym głosowaniu, w autentycznie demokratycznej
procedurze i to… w okresie trwania stanu wojennego.
Generał S. Jabłonowski przyjął ten wybór z wyraźną rezerwą i praktycznie nie podjął ze mną współpracy, jaka tradycyjnie przebiegała między szefami
w Centrali, a pierwszym sekretarzem. Nie informowano mnie o wizytach u niego
przedstawicieli Komitetu Centralnego (byli nimi m.in. Ostaś, Dominowski,
Grzelec); kiedy wprosiłem się na któreś z takich spotkań okazało się, iż były to
tylko wizyty… kurtuazyjne, na których nie rozważano żadnych istotnych problemów. Mam prawo sądzić, iż takie kurtuazyjne, plotkarskie, były też w większości
inne wizyty.
I co było potem. Ano trochę w egzekutywie popracowaliśmy. Przypadek
raczej zrządził, że zachowały się notatki z posiedzeń sporządzane przeze mnie na
bieżąco w, dość skromnym zresztą, brulionie:
20.04.1982 r. Pierwsze posiedzenie w sprawach organizacyjnych
10 i 12.05.1982 r. Dyskusja nad sposobem realizacji wniosków z rozmów
z członkami Partii
17.05.1982 r. Wysłuchanie informacji dyrektora Zarządu Przedsiębiorstw
i Gospodarstw Pomocniczych na temat planowanej reorganizacji tego Zarządu
24.05.1982 r. Rozmowa z dyrektorem CZZK S. Jabłonowskim na temat
wniosków z rozmów partyjnych; uwagi pod adresem kierownictwa CZZK; omówienie polityki kadrowej w CZZK
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31.05.1982 r. Wspólne posiedzenie z Komisją Pracowniczą - sytuacja
mieszkaniowa funkcjonariuszy i pracowników CZZK
23.06.1982 r. Spotkanie z emerytami SW w CZZK
28.06.1982 r. Omówienie warunków pracy w Kartotece Skazanych
i Tymczasowo Aresztowanych
2.07.1982 r. Posiedzenie zwołane na wniosek dyrektora CZZK w celu
omówienia przekształcenia Zarządu Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych w Wydział Produkcyjno-Ekonomiczny CZZK,
28.07.1982 r. Rozpatrzenie przedstawionych przez dyrektora CZZK
propozycji wystąpień o odznaczenia państwowe
9.08.1982 r. Informacja z narady naczelników zakładów karnych, w których zorganizowano oddziały dla skazanych za przestępstwa określone w Dekrecie o stanie wojennym
24.08.1982 r. Zebranie partyjne poświęcone omówieniu wykonywania
internowania; referuje zastępca dyrektora CZZK Juliusz Petrykowski. Informacja
o wystąpieniu do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej w sprawie wyciągnięcia
wniosków partyjnych wobec byłego dyrektora CZZK A. Frydla
11.10.1982 r. Adaptacja młodych funkcjonariuszy w Służbie – referuje
Jarosław Przygoński z Wydziału Politycznego CZZK
18.10.1982 r. Funkcjonowanie CZZK w nowej strukturze organizacyjnej;
realizacja zarządzenia MS z 1.10.1982 r.
22.11.1982 r. Informacja zastępcy naczelnika Wydziału Kadr Jana
Pyrcaka o zmianach personalnych w Wydziale Ochrony i Dowodzenia,
20.12.1982 r. Omówienie propozycji nowej siatki wynagrodzeń w Służbie; referuje zastępca naczelnika Wydziału Kadr Jan Pyrcak,
31.01.1983 r. Zebranie partyjne; m.in. informacja dyrektora CZZK
S. Jabłonowskiego o sytuacji w więziennictwie (omówienie Uchwały Sejmowej
Komisji Wymiaru Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie więziennictwa)
14 i 21.02.1983 r. Spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych
działających w Centrali
1.04.1983 r. Współdziałanie z Komisją Pracowniczą w sprawie trudności
w organizacji akcji socjalnej dla funkcjonariuszy i pracowników CZZK
20.06.1983 r. Kolejne spotkanie z kierownictwem służbowym w celu
omówienia funkcjonowania CZZK (głównie funkcjonowania Wydziału Produkcyjno-Ekonomicznego i nowopowołanego Wydziału Inspekcji)
19.09.1983 r. Wspólne posiedzenie z kierownictwem służbowym w celu
przygotowania propozycji ustaleń i zasad współpracy (omówienie uchwały Komitetu Dzielnicowego z 7.07.1983 r. w sprawie roli i zadań organizacji partyjnych
w ministerstwach i centralnych urzędach)
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17.10.1983 r. Informacja o stanie przygotowań do reorganizacji CZZK
i OZZK.
I na tym skończyły się moje adnotacje w brulionie; dlaczego? Może już
byłem myślami w którymś z nowo-powoływanych okręgów więziennictwa? Lecz
jeszcze w międzyczasie podjęliśmy próbę zgromadzenia materiałów źródłowych,
a nawet wypowiedzi świadków tamtych lat, dotyczących realiów funkcjonowania i rzetelnych informacji o więzieniu w Jaworznie, o historii polskiego
więziennictwa pierwszych lat po II wojnie światowej. Mnie niestety zabrakło już
na to czasu.228
Bo miałem w pewnym momencie dość swej pracy w Centralnym Zarządzie. Marzyła mi się praca na stanowisku dyrektora w którymś z okręgowych
zarządów. Tym bardziej, że po ożenku mego syna i spodziewaniu się w jego
małżeństwie potomka, w naszym mieszkaniu (24 m2 powierzchni mieszkalnej,
łącznie 61 m2 powierzchni użytkowej, w tym 7,5 mb korytarza) mogło być
ciasnawo.
Mogę sądzić, iż moje odejście z Centrali było też na rękę
gen. S. Jabłonowskiemu. Któregoś dnia poprosił mnie do gabinetu i pokazał
dokument z decyzją ministra sprawiedliwości, prof. Sylwestra Zawadzkiego
o konieczności pilnego odwołania ze stanowiska Wacława Kozery, dyrektora
Okręgu w Katowicach. Nie czytałem całego dokumentu. Wackowi wypomniano
prawdopodobnie lata współpracy z Salomonem Morelem (był zastępcą Morela),
któremu już wtedy, choć niezbyt oficjalnie zarzucano znęcanie się w pierwszych
latach powojennych nad więźniami w Sosnowcu. Gen. S. Jabłonowski zasugerował, iż mógłbym zostać przeniesiony do Katowic, zwłaszcza, że W. Kozera
posiadał już wtedy pełną wysługę lat. Mijały jednak tygodnie, odwołanie
dyrektora W. Kozery nie następowało.
I wreszcie… na początku 1984 r. powołano kilka nowych okręgowych
zarządów zakładów karnych (Gdańsk, Kraków, Lublin, Opole). Zaproponowano
mi Opole. Nie odmówiłem; desygnowano mnie najpierw do utworzenia Okręgowego Zarządu. W ten sposób rozwiązywało się kilka kwestii: rezygnowałem
z funkcji I sekretarza POP, przestawałem być kłopotem dla kierownictwa CZZK,
a to wszystko zgodne było z moimi pragnieniami. Była jednak wątpliwość, czy
na stanowisko pozostające w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Opolu może być mianowany syn byłego żołnierza Wehrmachtu. Wiem, że

228
Zob.: Świadomi, użyteczni, odpowiedzialni „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 18 s. 3;
MPP t. II s. 601
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w mojej sprawie jeździł do Opola zastępca dyrektora CZZK, S. Wrona oraz, że ze
strony I sekretarza KW Eugeniusza Mroza nie napotkał żadnych zastrzeżeń.
- „Opolszczyzna to też Śląsk, a tu wiele spraw jest bardzo złożonych.”
Powszechną tajemnicą było przecież ogromne zróżnicowanie nie tylko
losów Ślązaków, lecz także ich ciągłe kwalifikowanie do różnych grup lub nawet
narodowości, nie tylko w czasach wojen światowych, ale nawet, jak się okazało
w roku 2011.229 Mój dziadek ze strony ojca, Franciszek Korecki, ranny pod
Verdun, następnie żołnierz Armii Józefa Hallera, uczestniczył w wojnie z armią
rosyjską w 1920 roku. Dziadek ze strony matki, Izydor Piecha, brał udział
w Powstaniach Śląskich, za co m.in. został odznaczony Śląskim Krzyżem
Powstańczym.

Przynależność partyjna. Oczywiście pytano o nią w trakcie rozpatrywania
kandydatury na dane stanowisko, zwłaszcza, jeśli pozostawało ono w tzw. nomenklaturze partyjnego komitetu wojewódzkiego lub Centralnego. Przynależność
partyjna z pewnością pomagała w awansach na poszczególne stanowiska w administracji państwowej czy w obejmowaniu stanowisk kierowniczych w przemyśle.
Nie znam jednak nikogo, kto zdecydowałby się wstąpić do Partii w ostatniej
niejako chwili przed możliwością awansu w więziennictwie. Niektórym to wręcz
odradzano. Przykłady? W moim Wydziale Penitencjarnym doskonale funkcjonował i cieszył się ogólnym uznaniem dr Janusz Górski – psycholog. Jego bezpartyjność nie stanęła na przeszkodzie w tym, by kierownictwo resortu udzieliło mu
daleko idącej pomocy w leczeniu córki we Francji, powierzaniu funkcji tłumacza

229
Chodzi mi o wypowiedź prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, zarzucającą w 2011
roku Ruchowi Autonomii Śląska zakamuflowaną działalność proniemiecką.
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w trakcie wizyt delegacji zagranicznych itp. Naczelnikiem Wydziału Inwestycji
w CZZK był do odejścia na emeryturę bezpartyjny inżynier Jan Nowogródzki.
W awansach na najwyższe stanowiska w resortach pomagała natomiast znacznie
przynależność do partii sojuszniczych: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego lub
Stronnictwa Demokratycznego – stanowiska wiceministrów rezerwowano głównie
dla członków tych partii.
Przynależność do PZPR dawała jego członkom pewną niezależność
w prezentowaniu opinii, a nawet w publicznym zgłaszaniu uwag i ocen krytycznych wobec przełożonych, zwłaszcza w czasie okresowych zebrań partyjnych.
Mógłbym podawać liczne ku temu przykłady także w odniesieniu do kierownictwa CZZK. Głosy i wystąpienia krytyczne dotyczyły najczęściej decyzji
merytorycznych lub kadrowych, podejmowanych przez przełożonych. Były też
jednak przypadki krytyki ad personam; partyjne głosy krytyczne doprowadziły
w CZZK do odwołania ze stanowiska dyrektora generalnego A. Frydla. Merytoryczne dyskusje z kierownictwem toczyły się głównie w toku posiedzeń
egzekutyw partyjnych. Przykłady podałem już wcześniej. W okresie szefowania
w OZZK w Opolu i COSSW w Kaliszu sam zresztą byłem nieraz podmiotem
wystąpień krytycznych.
Po wyprowadzeniu organizacji partyjnych z zakładów pracy, ostatecznie
zaś po „wyprowadzeniu sztandaru PZPR”, sytuacja w poszczególnych jednostkach organizacyjnych więziennictwa uległa zmianie, zmianie na gorsze. Nie ma
już zebrań partyjnych. Na odprawach służbowych organizowanych zresztą
niesystematycznie przekazywane są polecenia, nie ma już śmiałków, którzy
mogliby bezkarnie prezentować stanowiska odmienne od zajmowanych przez
szefów. Wiem o tym z wielu rozmów; tak było również w Centrali za czasów
rządów sprawowanych przez gen. Jana Pyrcaka, i nie tylko.

Dyrektorzy okręgów
Czas powspominać kolegów dyrektorów okręgowych, czy też wcześniej,
wojewódzkich zarządów zakładów karnych. Lecz najpierw o dyrektorze Delegatury Centralnego Zarządu w Sanoku, organizującej zagospodarowywanie
terenów Bieszczad, a po likwidacji tej Delegatury dyrektorze Okręgu w Lublinie.
Przesympatyczna sylwetka Stanisława Jacka. Nazwisko–imię ułatwiające wiele
kontaktów. Pamiętam pierwszą jego wizytę u prezesa Sądu Wojewódzkiego
w Lublinie, przy której towarzyszyłem dyrektorowi. Przywitanie: „Jacek jestem”
i odpowiedź „Andrzej” (może to było inne imię). A więc obeszło się bez
bruderszaftu. Zaraz potem jedliśmy jajecznicę w sądowej stołówce.
Stanisław był wśród nas w Centrali i w terenie ogromnie szanowany.
Zasłużył na to osobistym zaangażowaniem w cywilizowaniu gospodarki
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Bieszczad. I otwartością w postępowaniu z więźniami. Nieraz, z dużym nawet
ryzykiem; więźniów–kierowców sadzał na ciągniki, więźniów pozostawiał ze
stadem krów czy owiec bez żadnej kontroli i opieki na wiele dni; kiedy nie mieli
co jeść, poświęcali jedno ze zwierząt, by się wyżywić. Sam też wiele potrafił;
kiedy w Białostockiem, które jako dyrektor w Lublinie nadzorował, kierowca
służbowego poloneza nie radził sobie na błotnistej drodze, sam siadał za kierownicę i dowoził nas do motelu na nocleg.
Kiedy już w piżamach w motelu szykowaliśmy się w Czarnej Białostockiej do snu, w drzwiach naszego pokoju stanął w pełnym umundurowaniu
komendant miejscowego posterunku Milicji Obywatelskiej i złożył meldunek.
- „Tak przecież musi być, skoro na moim terenie nocuje pułkownik – to
nic, że więziennictwa.” Do meldunku dołożył też gwoli zagrychy… pieczeń
z dzika.
A propos stosunku Stanisława Jacka do podwładnych. Taki przykład.
Kierowca służbowej nyski, wiezie nas – członków komisji mającej przeprowadzić
kontrolę kompleksową jednostek okręgu lubelskiego – na nocleg do domków
kempingowych w okolicach jeziora Białego. Kwiecień, wieczór, drogi wiodą
przez las – kierowca je pomylił; kręcimy się w kółko. Spóźnionych, na miejscu
przed domkiem, wita dyrektor Jacek. „Wita” też kierowcę, słowami, z których
jasno zdaje się wynikać, że kierowca jutro pożegna się ze służbą. Trochę nam
kierowcy żal. Następnego dnia rano, jako przewodniczący komisji, wchodzę do
gabinetu dyrektora, a tam przy kawie i ciastkach gawędzą sobie dyrektor i nieszczęsny jeszcze wczoraj kierowca.
- „Wiesz Józef, wczoraj się trochę uniosłem, ale to porządny chłop
i dobry, pracujący u nas od wielu lat, kierowca.”
Taki to był Stanisław.
Jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego miałem liczne kontakty
z dyrektorami okręgów i kierownikami działów penitencjarnych w tych okręgowych zarządach. Po latach zaciera się wiele szczegółów. Spróbuję jednak
powspominać; uczynię to w kolejności alfabetycznej miast, w których okręgi
funkcjonowały.
BIAŁYSTOK. Okręg więziennictwa funkcjonujący z przerwami.
Białostockie więziennictwo podlegało już m.in. okręgowi lubelskiemu i olsztyńskiemu. Centralnym Więzieniem kierował Edward Kwiatkowski (1969-1971).
Szefami tego okręgu byli: Henryk Radkowiak (1971-1975), Wacław Eilmes (lata
1998–2001) oraz Krzysztof Keller – aktualnie zastępca dyrektora CZSW, realizujący m.in. reformę więziennictwa, w tym zwłaszcza tworzenie w zakładach
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karnych tzw. oddziałów penitencjarnych, wzruszających istotnie strukturę
wewnętrzną zakładów penitencjarnych, skostniałą od dziesiątków lat. 230

Czterdziestolecie więziennictwa. Kadra dyrektorów OZZK i CZZK od lewej: III rząd:
Marian Najder, Janusz Bulicki, Włodzimierz Pliszkiewicz, Henryk Górny, Jerzy
Rybarczyk; II rząd: Janusz Kolczyński, Tadeusz Tomala, Henryk Radkowiak, Janusz
Walerzak, Roman Kląskała, Janusz Szymborski, Zbigniew Mołdawa, Eugeniusz
Trzciąkowski;
I rząd: Eugeniusz Kowalski, Bazyli Pawlaczyk, Józef Korecki,
Zdzisław Krużel, Wacław Kozera, Jan Nowogródzki, Bolesław Sylla, Jan Pyrcak,
Tadeusz Piecychna

BYDGOSZCZ. Tutaj najtrudniej wspomnienia uporządkować. Kiedy
zaczynałem pracę w Centrali dyrektorem był Stefan Mikołajczyk, który ustąpił
miejsca Stanisławowi Jabłonowskiemu na okres, kiedy ten zrezygnował z pracy
w Centrali. Stefan był dość zasadniczy w kontaktach, jak zresztą wielu
w Bydgoszczy – sympatyczny, towarzyski, lecz jakby odległy zarazem, pod
230
K. Keller: Oddziały wewnętrzne w Rejonowym Areszcie Śledczym w Białymstoku
w latach 1992-1994. Próba refleksji nad eksperymentem białostockim. (w:) Problemy organizacji
i zarządzania więzieniem: materiały II Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Poznań - Kalisz
- Warszawa [5-7.11.1998 r.] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Resocjalizacji, Centralny
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Centralny Zarząd Służby Więziennej, 1999 s. 284-291 oraz
E. Zakrzewska: Nowe wschodzi na wschodzie „Forum Penitencjarne” 2004 nr 7 s. 12-13, 25, il; MPP
t. III s. 1032
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silnym wpływem S. Jabłonowskiego; byłem na jego pogrzebie, zmarł, jako
emeryt. S. Jabłonowski po przeniesieniu do Bydgoszczy ze stanowiska zastępcy
dyrektora CZZK, stał się bardziej przystępny, zaproponował przejście „na Ty”
– ten swoisty bruderszaft, zaklepaliśmy ukradkiem w jego gabinecie, po godzinie
16.00, kieliszkiem czystej, zagryzanej kiełbasą, „podaną” na lokalnej gazecie.
Gdy S. Jabłonowski wrócił do Centrali, szefem Okręgu został Zdzisław
Rychlicki, który po roku dyrektorowania, zginął w wypadku samochodowym
w okolicach Sierpca, wracając z narady w Warszawie.231 Potem dyrektorami byli
Antoni Majchrzak i Bolesław Sylla, z przeszłością kadrowca – wg mnie bardzo
zasadniczy, zawsze na linii.232 Z Antonim Majchrzakiem spotkałem się ostatni raz
w Kaliszu, w czasie przekazywania sztandarów okręgów do Izby Pamięci.
Wspominając kontakty z Bydgoszczą, nie mogę oprzeć się przed przywołaniem długoletniego kierownika działu penitencjarnego Bogdana Jasieckiego,
z którym wiele czasu spędziliśmy, także u mnie w domu, nad przygotowaniem
przepisów penitencjarnych oraz Henryka Machela w latach siedemdziesiątych
jego zastępcy.
GDAŃSK. Okręg w Gdańsku też nie funkcjonował bez przerwy, wspominałem już, iż był czas, kiedy więziennictwo tego okręgu podlegało Bydgoszczy.
Kiedy jednak funkcjonował samodzielnie jego szefami byli: Hoc (imienia nie
pomnę), Adam Zięba – przeniesiony tam z Krakowa. Przypominał o swoim
istnieniu od czasu do czasu tym, że spóźniał się na odprawy w Centrali, usprawiedliwiając to opóźnieniem w linii lotniczej Lot. A były to czasy, że poza nim,
prawie nikt z tej formy komunikacji służbowej nie korzystał oraz Jan Walerzak
– przeniesiony z Olsztyna, zafascynowany współzawodnictwem sportowym wśród
funkcjonariuszy więziennictwa. Okręg osiągał wcale niezłe rezultaty. Lecz informacje o tym, iż przyjmował do Służby, znanych już lokalnych sportowców, to nie
tylko zwykłe plotki.
Inne ciekawostki odnoszące się do tego okręgu? Konkurencja dwóch
kandydatów na stanowisko dyrektora w 1984 r. w okręgu powoływanym od nowa
– Henryka Biegalskiego, naczelnika Aresztu przy ul. Kurkowej i dr. Henryka
Machela, naczelnika Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.233 Ten drugi, jak
231
Płk Zdzisław Rychlicki [nekrolog; wspomnienie pośmiertne po zmarłym tragicznie
w czasie służby płk. Zdzisławie Rychlickim, mianowanym 1.01.1980 r. na stanowisko dyrektora Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy] „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 18 s. 3, fot.
232
Prezentacja działalności okręgu w Bydgoszczy zob.: Okręgi o sobie „Gazeta Penitencjarna” 1976 nr 14 s. 3-4, fot., il.
233
H. Machel, jako naczelnik Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce podejmował liczne
inicjatywy i eksperymenty znaczące w polskiej penitencjarystyce. Zob. m.in.: H. Machel: Pedagogika
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głosiła, z pewnością plotka tylko, zdążył już nawet wykonać sobie stosowne
imienne stemple; ten pierwszy jednak sympatyzując z gdańską Kurią biskupią
został awansowany na stanowisko dyrektora (ta sympatia i z drugiej strony
przychylność Kurii, to może także tylko plotka; choć dziwnym trafem tylko
Henryk Biegalski pozostał w 1989 r. na stanowisku szefa średniego szczebla
administracji penitencjarnej – wszystkich pozostałych przeniesiono w młodym
wieku na zaopatrzenie emerytalne, w ramach nowego porządku kadrowego ogłoszonego przez dyrektora Pawła Moczydłowskiego).
Dr H. Machel wkrótce potem wybrał karierę naukową w Uniwersytecie
Gdańskim, choć już wcześniej z tą Uczelnią współpracował. Uzyskał w tym
Uniwersytecie tytuł profesora zwyczajnego, a jego liczne publikacje naukowe
stanowią lekturę obowiązkową dla adeptów polskiej penitencjarystyki. Dobrze
nam się współpracowało z kierownikiem działu penitencjarnego Bohdanem
Kurkierewiczem. W Gdańsku dużą aktywność, także w publikacjach, przejawiał
Józef Sokół.234
Kilkanaście lat później, ni stąd ni zowąd, H. Biegalski został mianowany
dyrektorem Centralnego Zarządu. I zaczęło się… W prasie zawrzało. Przypomniano, iż to za rządów naczelnika H. Biegalskiego, stłumiono brutalnie bunt
więźniów politycznych w Areszcie przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Uszło to wtedy
szefowi więzienia bezkarnie, a teraz … awans. Zachwiało się stanowisko jednego
z wiceministrów sprawiedliwości, który przyrzekał, iż nic o takiej historii nie
wiedział i powoływał się nieśmiało na referencje otrzymane z Gdańska. Wszyscy
się domyślaliśmy, kto te referencje wystawił. W efekcie zamieszania mianowanie
cofnięto, a H. Biegalski był siedmiodniowym tylko (może kilka dni dłużej) szefem
polskiego więziennictwa.
KATOWICE. O długoletnim dyrektorze tego Okręgu, Wacku Kozerze
wspomniałem już wcześniej. To cała epoka i legenda katowickiego więzienresocjalizacyjna [powołanie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 1975/1976 nowego
kierunku studiów: pedagogika resocjalizacyjna; zakończenie wieloletnich starań o to więziennictwa]
„Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 16 s. 3, 5, Uniwersytet a sprawa penitencjarna „Gazeta Penitencjarna”
1979 nr 7 s. 4, Model gdański [model wykonywania kary w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce;
różnicowanie uprawnień, progresja, znaczenie więzi rodzinnych] „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 14
s. 11-12, il., Gdańska szkoła ojców [przygotowywanie w Zakładzie Karnym w Gdańsku młodych
wiekiem mężczyzn do pełnienia roli w rodzinie] „Gazeta Penitencjarna” 1980 nr 1 s. 13-14, il. (zob.
też fragment moich wspomnień odnoszący się do współpracy więziennictwa z nauką)
234
J. Sokół: Środowisko i jego wychowawcze znaczenie w zakładach penitencjarnych
„Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 138 s. III, Jeszcze o „drugim życiu” „Gazeta Penitencjarna” 1972
nr 161 s. I, IV, Wokanda w zakładzie karnym „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 1 s. 3, Wpływ zajęć
kulturalno-oświatowych na reedukację i resocjalizację „Oświata Dorosłych” 1974 nr 10 s. 606-608,
tabl., Jeszcze o narkomanii „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 6
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nictwa. Przejął schedę po ściganym później Salomonie Morelu, oskarżonym
o zbrodnie komunistyczne z pierwszych lat powojennych, kiedy był naczelnikiem
więzienia w Sosnowcu. Ta okoliczność być może została przywołana do pamięci,
kiedy w 1984 r. minister sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu W. Kozery
ze stanowiska – decyzji nie wykonano i Wacław dyrektorował jeszcze kolejne
5 lat. I słusznie. Co ma piernik… A poza tym jakże wielu mądrych dzisiaj nie
ma pojęcia jak wyglądała rzeczywistość trudnych lat czterdziestych. Umiał
W. Kozera współpracować z rozlicznymi kontrahentami zatrudniającymi skazanych. Z Wackiem Kozerą utrzymywalismy liczne kontakty później, już w ramach
współdziałania Katowic i Opola. Umiał też znajdować wspólny język ze
współpracownikami. Wiem, że wciąż pamiętają o nim jego podwładni, organizując spotkania z byłym szefem.
Zastąpił go w 1989 r. Ryszard Kurnik, za moich czasów w Centrali,
kierownik penitencjarny w Katowicach. 235
KIELCE. Miało także okres swej świetlanej przeszłości – było centralnym więzieniem, okręgiem, rejonowym aresztem śledczym? Pamiętam w pierwszych latach pracy w Centrali kontakty z naczelnikiem J. Kodziem – szacowny
Pan z wąsikiem, z Marianem Steciakiem (lata 1971-1972). W 1973 r.
naczelnikiem Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Kielcach mianowano Krystiana Bedyńskiego. Ale od dłuższego czasu w Kielcach nie tworzy się
już średniego szczebla administracji więziennej.
KOSZALIN. Z pierwszych lat siedemdziesiątych pamiętam jeszcze
dyrektora Hofmana, zastąpił go później Stanisław Magierowski, przeniesiony
z Wrocławia. Kierownikiem działu penitencjarnego byli J. Mikołajewski
i J. Puchniewicz; ich penitencjarne działania były jednak tam w Koszalinie
tłumione w zarodku. Później, od 1978 r. aż do 1989 r. dyrektorem był Tadeusz
Judycki, stypendysta Służby Więziennej, uprzednio wieloletni naczelnik Zakładu
Karnego dla młodocianych w Iławie oraz dyrektor okręgu w Szczecinie (w latach
1974-1978).236 Tadeusz - więziennik z wyboru i powołania. W działaniu niekiedy

235
O działalności okręgu w Katowicach zob.: Okręgi o sobie „Gazeta Penitencjarna” 1976
nr 22 s. 3-4, fot., il. oraz W. Kozera. Tam, gdzie interesy są wspólne; z Wacławem Kozerą,
naczelnikiem Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Katowicach rozm. T. Kostewicz „Gazeta
Penitencjarna” 1973 nr 183 s. I-II, fot.; Nie mamy niczego do ukrycia z płk. Wacławem Kozerą,
dyrektorem Okręgowego Zarządu rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 7 s. 1-2, fot.; Cel
nadrzędny: przywrócić społeczeństwu; z Wacławem Kozerą dyrektorem OZZK w Katowicach rozm.
R. Chełmiński „Gazeta Prawnicza” 1985 nr 4 s. 1, 4-5, il.
236
O działalności okręgu w Koszalinie zob. m.in.: Okręgi o sobie „Gazeta Penitencjarna”
1977 nr 6 s. 3-4, fot., il.; Sylwetka pkom. Tadeusza Judyckiego – zob.: Sprawdzać się w pracy.
Awansowali w XXX-leciu „ Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 10 s. 2, fot.
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raptus. Lojalny wobec przełożonych, sam służbista, bardzo przejęty stanem
wojennym (zob. jego przyjazd na naradę w Centrali w mundurze polowym
z pistoletem). Z sumowania tych jego cech określany sympatycznym mianem
„harcerza”.
KRAKÓW. Pierwsze lata sześćdziesiąte: do 1970 r. Centralne Więzienie
– naczelnicy: do 1966 r. Wł. Kubka (Kubicki), 1966 r. do lutego 1968 r.
Franciszek Zieliński, od lutego 1968 r. do 6.06.1980 r. tj. do zniesienia
Okręgowego Zarządu - Józef Knapik, później od 2.03.1984 r. tj. od czasu
reaktywowania Okręgu do 31.12.1989 r. Zdzisław Krużel – przeniesiony ze
stanowiska zastępcy dyrektora w Katowicach. W okresie 14.09.1990 r.
– 31.09.1996 r. Rejonowym Aresztem Śledczym kierował - Jan Dziewoński.
Okręg krakowski nie miał zbytnio szczęścia – raz go likwidowano, potem znów
reaktywowano.237

Klub Dyskusyjny na Montelupich 1983 r. Naczelnik Andrzej Twardowski,
b. dyrektor OZZK Józef Knapik i Józef Korecki

No i losy dyrektorów: J. Dziewoński odwołany (sam zrezygnował?) ze
stanowiska po spektakularnej i śmiałej ucieczce groźnego więźnia z Zakładu
Karnego w Wadowicach. Potem pracował wiele lat w Centrali. Później dyrekto237
O działalności okręgu w Krakowie zob. m.in.: Okręgi o sobie „Gazeta Penitencjarna”
1977 nr 15 s. 3-4, fot.
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rem był Andrzej Popiołek, awansowany na krótko, po odejściu Jana Pyrcaka, na
stanowisko dyrektora Centralnego Zarządu – niedługo potem mianowany
generałem i jeszcze bardziej niedługo, po rezygnacji ze stanowiska, przeszedł na
emeryturę. Jego miejsce w Krakowie zajął Zygmunt Lizak odwołany (sam
zrezygnował?) po oskarżeniu Szpitala na Montelupich o odpowiedzialność za brak
należytej opieki nad tymczasowo aresztowanym Rumunem, który wkrótce po
przeniesieniu do szpitala wolnościowego zmarł – sprawa została nagłośniona
w środkach masowego przekazu. Z. Lizak dał się poznać wcześniej, jako animator
i organizator wielu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.
Kierownikami działu penitencjarnego, których nazwiska zapamiętałem,
byli Jerzy Trebusznyj i Tomasz Łuczko.
LUBLIN. Także i ten okręg raz był, a raz go nie było. Kierowali nim:
Roman Topolski w 1976 r., potem jak to już wcześniej wspomniałem, Stanisław
Jacek, a później Mirosław Brylewski.238 O M. Brylewskim mogę powiedzieć
krótko – zdecydowany, szybki w działaniu, kumpel dla przyjaciół.
ŁÓDŹ. O tym okręgu mogę powiedzieć najmniej. Dyrektorzy kolejno:
Zenon Sołtysiak, Mieczysław Szkudlarek, Henryk Górny (do 1978 r. tj. do czasu
przeniesienia na stanowisko dyrektora okręgu w Warszawie). A kto po
nim? Oczywiście Tadek Tomala.239 Kierownikami działu penitencjarnego byli:
W. Kodłubański, W. Zalech i H. Modzelewski.
OLSZTYN. Wciąż mam przed sobą obrazy z pogrzebu dyrektora
Edwarda Szczubiała, który w 1975 r. zginął w wypadku samochodowym w okolicach Mławy, wracając z narady w Centrali w Warszawie. 240 Kto po nim? Janusz
Walerzak przeniesiony później na dyrektora w Gdańsku, Roman Topolski? Potem
na pewno do 1989 r. Janusz Kolczyński.241 Bezpośrednio w praktycznym działaniu obserwowałem J. Kolczyńskiego w trakcie wyjaśniania przyczyn i okoliczności buntu w Kamińsku.

238
Zob. m.in.: Okręgi o sobie „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 23 s. 3-4, fot., il. oraz
M. Brylewski: Wzięliśmy się ostro do roboty „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 13 s. 10-11, fot.

O pracy okręgu zob. m.in.: M. Szkudlarek. Nowocześnie, ale z rozwagą [zatrudnienie
skazanych]; z Mieczysławem Szkudlarkiem, naczelnikiem Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Łodzi rozm. Z. Lenartowicz „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 8 s. 1-2, fot.
239

240

Szczubiał Edward (nekrolog) „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 13 s. 2, fot.

Działalność Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Olsztynie – zob.: m.in.
J. Kolczyński. W moim charakterze leży optymizm z ppłk. Januszem Kolczyńskin, dyrektorem Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Olsztynie rozm. H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 5
s. 1-3, fot.
241
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Ten okręg kojarzy mi się zdecydowanie z Józkiem Święconkiem, kierownikiem działu penitencjarnego, permanentnie żywotnym, aktywnym, przez
wszystkich w penitencjarnym świecie lubianym. Jego żywioł to przede wszystkim
bezpośrednia praca z więźniami, wykonywanie kary wobec sprawców przestępstw
nieumyślnych i działalność przeciwalkoholowa w zakładach karnych.242 Pamiętam
Józefa jak relacjonował o efektach współdziałania ze Społecznym Komitetem
Przeciwalkoholowym i pierwszych doświadczeniach zakładu karnego dla nieumyślnych w Dublinach. Muszę też wspomnieć, iż dzięki Józkowi, mogliśmy
nieraz przy ognisku, po naradach służbowych w Ośrodkach Doskonalenia Kadr
w Kikitach czy w Kulach, delektować się wędzonym węgorzem.
OPOLE. O tym okręgu – w innym miejscu, zwłaszcza, że i moje tam pięć
minut. To także okręg, którym Centrala żonglowała jak popadło. Kryminałów
w jednym województwie opolskim tyle, co w kilku województwach podlegających innym okręgowym zarządom. Moja pamięć sięga czasów, gdy szefowali
temu okręgowi Kazimierz Szaran i Władysław Kabat, a później Mieczysław
Jankowski. Z okręgiem tym wiąże się także w latach siedemdziesiątych sylwetka
Franciszka Piątkowskiego, zastępcy naczelnika, aktywnego w wystąpieniach
publicznych, sympatycznego w bezpośrednich kontaktach i wspominającego swą
pracę w więzieniu w Jaworznie.243 Sam kierowałem Okręgiem od kwietnia 1984 r.
do końca września 1989 r.; potem do czasu zniesienia Okręgowego Zarządu
- Ryszard Gryboś. Dyrektorem nowoutworzonego Rejonowego Aresztu Śledczego
w Opolu mianowano Józefa Bogacza, wcześniej kierownika działu organizacyjnoprawnego w Okręgu. Dyrektor J. Bogacz przeżył na tym stanowisku pewne
komplikacje, gdyż w 1993 r. minister sprawiedliwości, rekrutujący się z województwa opolskiego, Jan Piątkowski, sprawujący swe rządy zaledwie parę
miesięcy, usunął go ze stanowiska.244 J. Bogacz na to stanowisko powrócił, a po
242
J. Święconek: Sami oceniajmy swoją pracę. W okręgu olsztyńskim. [Doświadczenia
zakładów karnych olsztyńskiego okręgu więziennictwa w przygotowywaniu i dokonywaniu corocznych ocen wyników oddziaływań resocjalizacyjnych i atmosfery wychowawczej] „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 13 s. 5, Nieumyślni w Dublinach. Nowe rozwiązania w ocenie praktyki. „Gazeta
Penitencjarna” 1977 nr 12 s. 2, Trzeba bronić swoich racji. Z ppłk. mgr. Józefem Święconkiem,
kierownikiem działu penitencjarnego w OZZK w Olsztynie, rozmawia J. Majer „Gazeta Penitencjarna”
1988 nr 16 s. 5-7, portr., Z problemów pracy kulturalno-oświatowej „Gazeta Penitencjarna” 1988
nr 14 s. 12
243
F. Piątkowski. Czekając na wytyczne umarłbym z nudów… [Wspomnienia m.in. z lat
1949-1956 z pracy na stanowisku zastępcy naczelnika zakładu karnego dla młodocianych
w Jaworznie]; z ppłk. Franciszkiem Piątkowskim, emerytowanym funkcjonariuszem Służby
Więziennej z Opola rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 12 s. 1-5, fot.
244
Nowomianowany minister sprawiedliwości Jan Piątkowski [17.03 - 14.10. 1993 r.]
z nieznanych bliżej powodów odwołał J. Bogacza ze stanowiska dyrektora; po pewnym czasie
J. Bogacz powrócił na stanowisko dyrektora. Zob.: J. Dziadul: Powrót do domu. Prokurator generalny
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latach zastąpił go Andrzej Majewski, później Ilona Barbara Pietrasz. Aktualnie
stanowisko to zajmuje Lidia Olejnik.
POZNAŃ. Przez długie lata, aż po lata siedemdziesiąte, okręgiem
kierował Marian Lewandowski.245 Jego zasługą było, że w czasie najścia tłumu
demonstrantów na więzienie przy ul. Młyńskiej w czerwcu 1956 r. nikt nie
zginął.246 Po nim w 1975 r. dyrektorem został Henryk Radkowiak, przeniesiony
z Białegostoku, gdzie był naczelnikiem, po odwołaniu naczelnika Edwarda
Kwiatkowskiego, w związku z buntem więźniów w tym areszcie. 247 Wielekroć
realizowaliśmy wspólnie z Henrykiem zadania, pracowaliśmy w zespołach - dobry
organizator, więziennictwo wiele zyskiwało na jego współpracy z kombinatem
ogrodniczym w Naramowicach; w tym kombinacie organizowano nawet centralnie jubileusze więziennictwa. Dobry fachowiec, kontynuator dorobku poprzedniego dyrektora – Mariana Lewandowskiego.
Poznańskie tradycyjnie wyróżniało się solidną kadrą penitencjarną
i rzetelną współpracą z miejscowym Uniwersytetem. W Poznańskiem pracowali
m.in. psycholodzy: Elżbieta Szczerska – później kierownik Oddziału Zewnętrznego dla kobiet w Szczepankowie, Bogdana Niemierko – wieloletni kierownik
oddziału dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków

przed Trybunałem Stanu? „Polityka” 1993 nr 44 s. 14, rys. [Wniosek posła W. Solarewicza o wszczęcie postępowania zmierzającego do postawienia przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Jana Piątkowskiego w związku z podjęciem decyzji personalnych na
Opolszczyźnie, które „mają charakter prywatnego odwetu". M.in. powołanie nowego naczelnika Rejonowego Aresztu Śledczego w Opolu bez odwołania poprzedniego (przebywającego na zwolnieniu
lekarskim) i bez wniosku w tej sprawie dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych]
245
M. Lewandowski. Wykorzystamy wszystkie możliwości [Praca z więźniami w woj.
poznańskim]; z Marianem Lewandowskim, naczelnikiem Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Poznaniu rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 133 s. I, III, fot.; Nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa [Służba Więzienna w Poznaniu]; z Marianem Lewandowskim, naczelnikiem
Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Poznaniu rozm. J. Lipiński „Gazeta Penitencjarna”
1974 nr 20 s. 3, 5, fot. oraz Płk Marian Lewandowski [nekr.] „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 14 s. 3,
fot.
246
Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR (1944-1970) wybór i oprac. Józef Stępień.
[m.in. list Mariana Lewandowskiego, szefa Służby Więziennej w Poznaniu, zawieszonego w czynnościach służbowych po opanowaniu więzienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu przez demonstrantów
w 1956 r. W liście szczegółowy opis najścia tłumu na więzienie 28.06.1956 r.] Warszawa: „Fakt”,
1994.- 280 s. oraz: A. Czubiński: Czerwiec 1956 w Poznaniu. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 72,[3] s., [8] s. tabl.: faks., fot., pl.
247
O problemach więziennictwa poznańskiego zob. m.in.: H. Radkowiak: Spojrzenie nie
tylko w przeszłość; z płk. Henrykiem Radkowiakiem, dyrektorem Okręgowego Zarządu Zakładów
Karnych w Poznaniu rozm. R. Chełmiński „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 1 s. 7, 13, fot.
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leczniczo-wychowawczych w Rawiczu,248 Teresa Wojtaszyk – psycholog, później
w Biurze Penitencjarnym w Centrali, a w roku 2010 mianowana na stanowisko
dyrektora Inspektoratu SW w Poznaniu, 249 Roman Pomianowski – psycholog we
Wronkach, który pod koniec lat dziewięćdziesiątych wprowadził do polskiej
penitencjarystyki pojęcie tzw. „wyuczonej bezradności”, 250 małżeństwo psychologów Danuta i Wiesław Olszewscy – później przeniesieni do więzienia w Sztumie.
No i Bazyli Pawlaczyk przeniesiony z Poznania w 1970 r. na stanowisko mojego
zastępcy. A współpraca z nauką – najpierw z prof. Andrzejem Lewickim, a potem
z jego uczniami Bogusławem Waligórą, Lechem Paryzkiem oraz z Bogdanem
Janiszewskim – o nich w innym miejscu wspomnień. Kierownikiem penitencjarnym przez lata był Jerzy Perz, później naczelnik Zakładu Karnego w Krzywańcu
i w Koziegłowach.
Z poznańskim okręgiem więziennictwa, a właściwie z Zakładem Karnym
w Rawiczu wiąże się jeszcze inne moje wspomnienie. Otóż któregoś dnia
otrzymaliśmy z tego Zakładu niepokojącą informację, iż w jednej ze zbiorowych
cel więźniowie wzięli miejscową psycholog za swego zakładnika, i żądają
osobistego kontaktu z ministrem sprawiedliwości. Minister Stanisław Walczak
wysłał do Rawicza swego przedstawiciela, aby wysłuchał więźniów. Wysłuchanie
nie pomogło. Uwięzienie Pani psycholog trwało, także przez najbliższą noc.
Trafiło jednak na doświadczoną psycholog, która jak się później okazało sama
poradziła sobie z sytuacją. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z nią po tym jak
B. Niemierko: Najtrudniejsi – zwolnienia i powroty [zakłady dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych] „Gazeta Penitencjarna” 1974
nr 23 s. 3, 6, tabl., Efekty warte są wysiłku [jak postępować z psychopatami] „Gazeta Penitencjarna”
1978 nr 20 s. 4, Problem podwójnego muru [wykonywanie kary wobec skazanych niepełnosprawnych
psychicznie; doświadczenia Zakładu Karnego w Rawiczu] „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 11 s. 14-15,
Mam poczucie niezbędności…; Terapeuta i mediator; rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1987
nr 19 s. 6-7, il., „Gazeta Prawnicza” 1987 nr 23 s. 11, il., Terapia przez uaktywnienie „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 18 s. 11, fot.
248

Zob. m.in. jej publikacje: T. Wojtaszyk, T. Kolarczyk: Obowiązuje dobra robota [środki
leczniczo-wychowawcze stosowane wobec psychopatów w zakładzie karnym] „Gazeta Penitencjarna”
1978 nr 19 s. 2, 5; T. Wojtaszyk. Pół wieku terapii [rozwój programów i praktyki terapeutycznej
w polskim systemie penitencjarnym]; z Teresą Wojtaszyk st. specjalistą w Biurze Penitencjarnym
Centralnego Zarządu SW rozm. A. Pilarska-Jakubczak „Forum Penitencjarne” 2009 nr 2 s. 13, il.
249

R. Pomianowski: Rozpoznawanie nastrojów osadzonych (mierzenie poziomu nastrojów
skazanych) „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1995 nr 9 s. 92-102, tabl., Teoria wyuczonej bezradności – czy może być przydatna w terapii uzależnień? „Świat Problemów” 1997 nr 6 s. 36-39, tabl.,
Niektóre implikacje teorii wyuczonej bezradności dla pracy penitencjarnej - o potrzebie profesjonalizacji wykonywania kary pozbawienia wolności „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997 nr 15
s. 26-37. Zob. też jego publikacje: Pomoc postpenitencjarna dla skazanych z anomaliami „Gazeta
Penitencjarna” 1983 nr 10 s. 7, Problemy reformy polskiego systemu penitencjarnego „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 1998 nr 19 s. 30-41
250
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więźniowie ją uwolnili, pytaliśmy m.in.: a jak było z załatwianiem się w więziennej „paraszy” - odpowiadała, iż „skazani grzecznie się odwracali”. Byliśmy
pełni uznania dla Pani psycholog; żeby podać jej nazwisko, musiałbym uzyskać
jej zgodę, a nie chcę by wracała do takich wspomnień, dlatego też nie podaję
nawet jej inicjałów.
RZESZÓW. Od czasów, jakie pamiętam szefował temu okręgowi
Stanisław Jacek, a po mianowaniu go dyrektorem Delegatury CZZK w Sanoku,
dyrektorem okręgu został Józef Dawida – spokojny, rzetelny gospodarz terenu,
życzliwy wszystkim.251 Potem, o ile pamiętam były jakieś zawirowania personalne; był jeszcze w Rzeszowie krótko dyrektorem absolwent ASW, lecz jego
personaliów absolutnie nie kojarzę – nie pamiętam nazwisk dyrektorów
„przejściowych”. Później dyrektorem był Zbyszek Mołdawa z młodszej generacji,
w pewnym okresie naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Centrali.
Następnie dyrektorem został wieloletni kierownik działu penitencjarnego w tym
okręgu, Stanisław Leśniak, autor wielu publikacji w prasie zawodowej, zajmujący
się m.in. problemem postępowania z przestępcami z grup zorganizowanych.252
SZCZECIN. Też okręg „sezonowy”. Na początku lat siedemdziesiątych
szefował mu Mieczysław Jankowski, zachowujący status sędziego Sądu Wojewódzkiego, przeniesiony następnie w 1976 r. na równorzędne stanowisko dyrektora w Opolu.253 Cieszył się dużą sympatią generała Stanisława Filipiaka;
w gronie dyrektorów traktowany z pewną rezerwą z racji zachowania statusu
sędziego. Nie wiem, czy kolejno, lecz dyrektorem w Szczecinie był też od 1974 r.
Tadeusz Judycki254 przeniesiony następnie w 1978 r. na stanowisko dyrektora
w Koszalinie. Potem byli dyrektorami Tadeusz Piecychna, z doświadczeniami

251
Uprawnienia na miarę zadań. Powołanie Delegatury Centralnego Zarządu Zakładów
Karnych „Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 148 s. I, fot. oraz Pamięci Józefa Dawidy [Wspomnienia
pośmiertne] „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 12 s. 3, fot.

S. Leśniak: Przeciw przemocy „Forum Penitencjarne” 2001 nr 9 s. 20, il., tabl., Przestępcy zorganizowani pod lupą „Forum Penitencjarne” 2002 nr 8 s. 9-11, Przestępczość zorganizowana,
definicja zjawiska, formy działań przestępczych na terenie województwa podkarpackiego (w:) Resocjalizacja instytucjonalna perspektywy i zagrożenia Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2004 s. 225-233, tabl.
252

M. Jankowski: Wczoraj, dziś i jutro. Szczecińskie zakłady karne. „Gazeta Penitencjarna”
1970 nr 97 s. I-II, Kolejność wykonywania kar. Amnestia a zmiana kolejności wykonywania kar.
„Gazeta Prawnicza” 1987 nr 14 s. 6, nr 15 s. 4, nr 19 s. 8
253

254
Sprawdzać się w pracy. Awansowali w XXX-leciu [Sylwetka pkom. Tadeusza
Judyckiego, naczelnika Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Szczecinie] „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 10 s. 2, fot.

227

pracy w jednostkach bieszczadzkich 255 oraz Sławomir Ulchurski, wcześniej przez
pewien czas (w 1997 r.) dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie.
T. Piecychna, w moim przekonaniu, bardziej dbał o względy przełożonych niż
o wspomaganie właściwej atmosfery w podległych mu zakładach i aresztach.
W więzieniach w Goleniowie i Nowogardzie miały miejsce groźne bunty
więźniów, połączone z podpalaniem i niszczeniem obiektów. Bunty opisano
w publicystyce;256 o wystawnym przyjmowaniu członków komisji badającej okręg
kompleksowo krążyły tylko legendy. A to owocowało dobrymi wynikami kontroli. Kierownikiem penitencjarnym przez pewien czas był Zbigniew Kosiorowski,
autor książki „Gnilec” i późniejszy redaktor lokalnego Radia w Szczecinie. 257
WARSZAWA. W Stolicy nikt nigdy okręgu więziennictwa likwidować
nie zamierzał. Po 1956 r. naczelnikiem, wtedy Centralnego Więzienia, został
Stanisław Pieterwas, zastąpił go Zdzisław Jędrzejewski, później w 1976 roku
Zenon Sołtysiak, a potem Władysław Woźniak, zawsze ciekawy: „Co tam
w Centrali”, i Henryk Górny, przeniesiony z Łodzi.258 Przez wiele lat kierownikiem działu penitencjarnego był Henryk Michalski, później redaktor „Gazety
Penitencjarnej”; potem kierownikiem był m.in. Janusz Zagórski, po wielu latach
dyrektor w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Choć to okręg najbliżej
Centrali niewiele o nim mogę powiedzieć. Dyrektorzy tego okręgu bliżej mieli do
szefów Centrali i pośrednictwa naczelników wydziałów na ogół nie potrzebowali,
tym bardziej, że z uwagi na przebywanie w Areszcie przy ul. Rakowieckiej wielu
„znaczących” więźniów, że z uwagi na prowadzoną tam pracę operacyjną przez
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, wiele spraw do nas naczelników
wydziałów nie docierało.259
Dość barwną postacią był w okręgu zastępca dyrektora Zbigniew Dyzio.
Pierwszy z nim kontakt nie był dla mnie, a może bardziej dla niego ze mną, zbyt
255
T. Piecychna: Konne oddziały patrolowe w Bieszczadach „Gazeta Penitencjarna” 1973
nr 162 s. IV, il.
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Zob. m.in.: K. Koźniewski: Bunt w więzieniu – bez cudzysłowu „Kultura” 1990

nr 4 s. 1, 4
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Z. Kosiorowski: Gnilec Szczecin: Wydaw. „Glob”, 1986.- 223,[1] s.

Samym Aresztem Śledczym w Warszawie-Mokotowie po II wojnie światowej do 1989 r.
kierowali: Tadeusz Kurzyński, Stanisław Pieterwas, Zdzisław Jędrzejewski, Zenon Sołtysiak, Józef
Lewek, Ryszard Manterys, Andrzej Nowacki, Bonifacy Dejworek, Andrzej Mazurkiewicz i Zbigniew
Dyzio. Zob.: W. Janowski: Lata 1957-1989 – przemiany w penitencjarystyce i polityka (w:) Więzienie
mokotowskie – historia i teraźniejszość. Warszawa, 2004 s. 90
258
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I. Jurczenko: Trzeci pawilon. Czy na Rakowieckiej istnieje specjalny blok MSW? „Prawo
i Życie” 1989 nr 36 s. 1, 8-9, il.; H. Michalski: Ręka, bez której żyć można. Praca operacyjna
w zakładach karnych. „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 24 s. 8-9
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sympatyczny. Towarzyszył mi, jako naczelnikowi Wydziału Penitencjarnego,
w czasie wizyty starego więzienia dla kobiet na Pradze. Wizytowaliśmy także cele
mieszkalne, podejmowałem rozmowy z kobietami. Z. Dyzio próbował inicjować
te rozmowy pytaniami „A za co wy siedzicie?” Mnie wcale o to nie chodziło;
odpowiadanie na takie pytania w zbiorowej celi zawsze jest dla pytanego więźnia
bardzo kłopotliwe. Zwróciłem dyrektorowi na to uwagę, a kiedy to nie pomogło,
poprosiłem, by zaprzestał mi towarzyszyć. Był to jednak dla mnie także sygnał,
iż tak muszą przedstawiać się z pewnością inne wizytacje i rozmowy przeprowadzane w warszawskich jednostkach penitencjarnych.
Pewna ilość funkcjonariuszy okręgu warszawskiego, lecz przede wszystkim Centrali, zbudowała sobie domki kempingowe, i nie tylko (niektórzy wręcz
murowane domki mieszkalne, wielosezonowe) w Popowie w pobliżu Ośrodka
Doskonalenia Kadr MS, zarządzanego przez Służbę Więzienną. Był wśród nich
i dyrektor W. Wożniak. Kiedyś spotkałem go w Warszawie i zapytałem jak się
w Popowie mieszka.
- „Wiesz Józef, nie bardzo. Rano spać nie można, pobudkę urządzają
ptaki. Wypić też nie bardzo, bo kiedy synowie przyjeżdżają w odwiedziny…
wracają do Warszawy samochodami.”
I masz ci los…
WROCŁAW. Zanim jeszcze przeniesiono mnie do Warszawy, miałem
okazję spotkać się z dyrektorem wrocławskiego więziennictwa Władysławem
Piegzą.260 Po prostu towarzyszyłem w pierwszej fazie rozmowy W. Piegzy
z moim szefem Benedyktem Chochółem; a szło o przeniesienie do Wrocławia
pewnej liczby zdolnych do pracy więźniów. Kilka dni później, ograniczono liczbę
więźniów pracujących w Zielonogórskiem i zrealizowano odpowiedni ich transport do Wrocławia. Były w tym jakieś interesy…
Nie wiem czy bezpośrednim następcą W. Piegzy był Piotr Rymarski.
Może wcześniej jeszcze był S. Magierowski? W każdym bądź razie penitencjarny
wózek ciągnęliśmy z Piotrkiem Rymarskim od lat. Przeniesiony chyba z Zakładu
w Kamiennej Górze; przez wiele lat był kierownikiem działu penitencjarnego,
w okręgu wrocławskim. Wspominałem już, że wspólnie pracowaliśmy nad przepisami penitencjarnymi. Kiedy udało się namówić dyrektora S. Jabłonowskiego na
powołanie zespołu, który zaproponowałby zmiany w organizacji średniego
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W. Piegza. Wrocław moje miasto [Sylwetka i droga zawodowa]; z płk. Władysławem
Piegzą, emerytowanym funkcjonariuszem SW, byłym naczelnikiem WZZK we Wrocławiu, rozm.
J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 17 s. 11, fot.
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szczebla więziennictwa, P. Rymarski szefował naszemu zespołowi. 261 Nic z tego
nie wyszło, odnosiłem wrażenie, iż dyrektorowi S. Jabłonowskiemu, na efektach
pracy tego zespołu wcale nie zależało.
Wspólnie też z Piotrem zastanawialiśmy się nad więziennictwem wrocławskim, kiedy przewodniczyłem zespołowi Centralnego Zarządu przeprowadzającemu kompleksową kontrolę, kierowanego przez niego Okręgu. Składałem
nawet później do gen. S. Jabłonowskiego nieformalny wniosek, by w jakiś szczególny sposób (okolicznościowy urlop?), pomóc P. Rymarskiemu i zmobilizować
go do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Nic z tego nie wyszło.
A propos kontroli, odbywała się ona w marcu, i pamiętam jak 16 marca (którego
to było roku?) po wizytacji więzienia w Zarębie Górnej wybraliśmy się do
Zgorzelca i Görlitz i spacerowaliśmy po mieście w koszulach z zakasanymi
rękawami – wiosna była w pełni.
We wrocławskim okręgu sympatycznie wspominam również Janusza
Królikowskiego, też z Kamiennej Góry; a mniej sympatycznie - Zygmunta
Polocha, który został w pewnym momencie mianowany kierownikiem penitencjarnym w okręgu, mimo, iż nie zaakceptowałem, jako naczelnik Wydziału, jego
kandydatury. Opinia naczelnika Wydziału, i tak zresztą, nie była dyrektorowi
A. Frydlowi do niczego potrzebna. Zygmunt obronił doktorat na temat zatrudnienia więźniów; on chyba, jako pierwszy uzasadnił potrzebę zaliczania czasu
zatrudnienia w czasie odbywania kary pozbawienia wolności do okresu obliczania
wysługi emerytalnej, postulatu zapisanego potem w kodeksie karnym wykonawczym. Byłem przeciw jego nominacji, prawie z prywatnego powodu. Wspólnie
spędziliśmy niejedną godzinę w górach, na trasach górskich rajdów i bardzo nie
podobały mi się wulgarne często, opowiadane przez niego żarty, w koedukacyjnym także gronie uczestników. Wydawało mi się z tych, a także innych
obserwacji, iż Zygmunt nie będzie dobrym przewodnikiem penitencjarnej kadry
Okręgu. Powiedziałem mu to zresztą osobiście, potem współpracowaliśmy
zgodnie.
W pewnym okresie wspólnie z moim zastępcą Bazylim Pawlaczykiem
organizowaliśmy okręgowe narady kierowników działów penitencjarnych
wszystkich zakładów i aresztów. Chodziło o bezpośrednie przekazywanie
określonych treści, ale także o wysłuchiwanie tych najbardziej zaangażowanych

261
P. Rymarski. Rzuceni na głębokie wody; z płk. Piotrem Rymarskim, przewodniczącym
Zespołu Opiniodawczo-Doradczego przy dyrektorze Centralnego Zarządu Zakładów Karnych rozm.
H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1987 nr 7 s. 8
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w bezpośrednią pracę penitencjarną. Dla podkreślenia wagi tych narad przewodniczył im zawsze zastępca dyrektora Centralnego Zarządu.
Do Wrocławia przyjechaliśmy w przeddzień takiej narady. Wieczorem
w pokoju gościnnym Zakładu przy ul. Kleczkowskiej próbowaliśmy z Bazylim
uporządkować materiał, który mieliśmy następnego dnia referować. I zjawiła się
w pokoju u nas Danka Stary, znajoma wychowawczyni z Krzywańca, funkcjonariuszka działu penitencjarnego w okręgu wrocławskim, zajmująca się przygotowaniami do narady.
Najpierw o sprawach organizacyjnych związanych z naradą, potem
wspomnienia z Krzywańca, później o jej pracach nad przygotowaniem doktoratu
– oczywiście to wszystko przy kawie. Czas płynął, nasz materiał nie do końca
przygotowany, a Danusia wciąż nam towarzyszy. Już późna godzina, trzeba by się
zresztą przed naradą wyspać, a Danusia wciąż ma nowe tematy do rozmowy.
Bazyli zaczął wietrzyć pokój, ja zacząłem wieczorną toaletę… a Danka nic.
Zaczynamy rozpytywać gdzie mieszka, czy daleko od Kleczkowskiej, „nie,
niedaleko”. No to my szybko ubieramy się do wyjścia, by gościa odprowadzić do
domu, prawie stoimy przy drzwiach, a Danka ma jeszcze wiele tematów do
opowiedzenia. Wreszcie otwieramy drzwi… i Danusia zauważyła, że północ
blisko. Odprowadziliśmy gościa pod dom, a Danusia…
- „Chłopcy, może wstąpicie na kawę, herbatę?”
No to my prawie w nogi… Wspominaliśmy ten wieczór jeszcze długo
potem.
Nieco zdjęć z narad i spotkań penitencjarnych:

Janusz Górski, Józef Korecki, Bogdan Smoła, Mikołaj Ilkiewicz
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Ze współpracownikiem Wydziału Wojciechem Hofmanem

Spotkanie w Popowie: Jerzy Rybarczyk, Sędzia Mieczysław Szerer,
Józef Korecki
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Personalia
W dniu, kiedy piszę ten fragment wspomnień (14 lutego 2012 r.)
Kierownictwo Centralnego Zarządu stanowili: Dyrektor Generalny SW – Jacek
Włodarski, zastępcy dyrektora: Krzysztof Keller i Artur Dziadosz.
Dyrektorami Biur byli: Budżetu: Ewa Owczarek, Dyrektora Generalnego:
Włodzimierz Paszkowski, Dozoru Elektronicznego: Paweł Nasiłowski, Informacji
i Statystyki: Andrzej Grabowski, Informatyki i Łączności: Andrzej Pawlak, Kadr
i Szkolenia: Wiktor Głowiak, Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego: Bogusław
Witecki, Ochrony i Dowodzenia: Marian Puszka, Penitencjarnego: Luiza Sałapa,
Prawnego: Michał Zoń, Służby Zdrowia: Adam Szewc, Emerytalnego: Grzegorz
Domaszewicz, Informacji Niejawnych: Dariusz Piechowski, Zespołu Audytu
Wewnętrznego: Renata Bakalarczyk-Helis.
Dyrektorami okręgowych inspektoratów Służby Więziennej byli w Białymstoku: Mirosław Dudar, w Bydgoszczy: Krzysztof Chojecki, w Gdańsku:
Jarosław Kardaś, w Katowicach: Mirosław Gawron, w Koszalinie: Krzysztof
Olkowicz, w Krakowie: Krzysztof Trela, w Lublinie: Waldemar Marek, w Łodzi:
Marek Lipiński, w Olsztynie: Andrzej Bartkiewicz, w Opolu: Lidia Olejnik,
w Poznaniu: Teresa Wojtaszyk, w Rzeszowie: Jacek Kitliński, w Szczecinie:
Andrzej Pędziszczak, w Warszawie: Anna Osowska Rembecka, we Wrocławiu:
Ryszard Godyla.

Raporty o stanie więziennictwa
Sytuacja więziennictwa polskiego – jak tylko sięgam pamięcią – wciąż
była trudna, a więziennictwo spotykało się z krytyką publiczną. Można odnieść
wrażenie, iż wszyscy się na więziennictwie znają, że świadomi są jego niedostatków finansowych, a jednocześnie, nie są skorzy do zwiększania budżetu tego
więziennictwa.
- „Tyle przecież innych ważniejszych spraw do sfinansowania…”
„Budować więzienia? To już lepiej zmienić politykę karną.” „Łagodzić odpowiedzialność karną? Tylko nie to. Miejsce przestępców jest w więzieniach.”
- „A może rzeczywiście przy warunkowych zwolnieniach skazanych nie
kierować się względami na społeczne oddziaływanie kary, a opierać je o kryteria
prognostyczne? Tylko, że sędziowie penitencjarni także są niezawiśli i kierują się
swoim ocenami, nawet, jeśli ich orzecznictwo pozostaje w wyraźnej kolizji
z ustawą i orzecznictwem Sądu Najwyższego. A poza tym, co ludzie powiedzą?”
I zaklęty krąg się zamyka. Co więc pozostaje więziennictwu? Od wielu
lat sporządzane są przez więziennictwo raporty przedkładane najwyższym
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decydentom, poszczególnym rządom i parlamentowi kolejnych kadencji. Takie
„Raporty o stanie więziennictwa” sporządzane były przez Centralę w latach 1981,
1984, 1995, 1998, 2002 i 2003. Pierwszy raport sporządziliśmy w połowie
1981 r. pół roku przed ogłoszeniem stanu wojennego; miałem swój udział w jego
przygotowaniu; pokładaliśmy w nim wielkie nadzieje.
„Może kogoś wreszcie ruszy? Nie ruszyło”.
Osiągnęliśmy tyle, że „Raport… ” stał się przedmiotem obrad Sejmowej
Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości w roku następnym. 262
Ponowną próbę podjęliśmy w 1984 r.263
A oto prezentacja treści analogicznego raportu opracowanego w roku
1995. Śródtytuły: „Charakterystyka zbiorowości osadzonych w zakładach penitencjarnych” („Dane liczbowe”, „Zmiany w strukturze osadzonych”), „Działalność
penitencjarna” („Zatrudnienie”, „Nauczanie i szkolenie zawodowe”, „Działalność
kulturalno-oświatowa i religijna”, „Przygotowywanie do wolności”, „Porządek,
bezpieczeństwo i ochrona zakładów”), „Baza materialna, warunki socjalnobytowe i opieka zdrowotna w zakładach penitencjarnych” („Baza materialna
i wyposażenie zakładów”, „Warunki socjalno-bytowe”, „Opieka zdrowotna”),
„Sytuacja finansowa i inwestycyjna więziennictwa”, „Organizacja i kadra więziennictwa”, „Wnioski”.
Przytoczono w „Raporcie” liczne dane statystyczne: 62.719 osób pozbawionych wolności (w tym 1463 kobiety, 15.543 tymczasowo aresztowanych
i 582 ukaranych za wykroczenia); 193 jednostki penitencjarne (w tym 69 aresztów
śledczych, 61 zamkniętych zakładów karnych, 22 ośrodki pracy, 40 oddziałów
zewnętrznych, 1 zakład karny przejściowy); 1161 cudzoziemców pozbawionych
wolności 31.12.1994 r.; zatrudnienie tylko 27% skazanych zdolnych do
świadczenia pracy, działalność 23 zespołów szkół przy 31 zakładach karnych,
pobieranie nauki przez 4.000 skazanych; 48 kaplic, 233 kapelanów i 150 katechetów świeckich; warunkowe zwolnienie w 1994 r. 23.177 skazanych, z tego
15.404 na wniosek naczelników; 15 ucieczek z zakładów zamkniętych w 1994 r.;
65% obiektów więziennych zbudowanych przed I wojną światową;
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H. Michalski: Przyczynek do raportu „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 7 s. 6-7, il.;
J. M.: Bilans potrzeb i możliwości. Nad raportem o więziennictwie. „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 7
s. 1-3, il.; H.: Powstaje program modernizacji więziennictwa „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 9
s. 1, 11, il.
263
S. Jabłonowski: Humanitarnie i praworządnie [Skrót referatu wygłoszonego przez
dyrektora generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Stanisława Jabłonowskiego w dniu
29.09.1984 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu] „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1985 nr 7 s. 3-9
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19 przedsiębiorstw przywięziennych; 30 gospodarstw pomocniczych; 14 szpitali
więziennych; 21.000 funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Raport został
w dniu 18.07.1995 r. przyjęty przez Radę Ministrów. 264
Podobnie było pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku lat
dwutysięcznych.265
Sporządzano także raporty na użytek wewnętrzny więziennictwa.
W Wydziale Penitencjarnym taki raport sporządziliśmy w 1983 r. 266 Dotyczył on
stanu i możliwości prowadzenia pracy penitencjarnej, bezpośredniej pracy
z więźniami w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ten raport stał się
przedmiotem ogólnokrajowej i regionalnych narad penitencjarnych. Jednym
słowem w całym więziennictwie, w jego jednostkach organizacyjnych, w tym
także w Wydziale Penitencjarnym, próbowaliśmy zastanawiać się nad możliwościami poprawy swej działalności i nad warunkami, które temu powinny służyć.
Wspomniałem wcześniej, iż odnosiło się wrażenie, że wszyscy znają się
na więziennictwie. Pamiętam, jak polecono mi wyjaśnić sprawę postaw w pracy
skazanych zatrudnionych w szczecińskim okręgu przy konserwacji torów kolejowych. Trzeba było zareagować na wiadomość otrzymaną z Komitetu Centralnego. Okazało się, iż jeden z towarzyszy dowiedział się od swej żony, że „ile
razy przejeżdża tam pociągiem to więźniowie nie pracują, lecz stoją bezczynnie
obok torów”. No i jaką to trzeba by było przygotować odpowiedź?
Raport o stanie więziennictwa - perspektywy kontynuowania reform „Przegląd
Więziennictwa Polskiego 1995 nr 10 s. 51-71
264

265
J. Cegielska: Kronika [Więziennictwo w czerwcu 1998 roku - przedłożenie w parlamencie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej „Raportu o stanie więziennictwa” i rozpatrzenie
tego Raportu 15.07. 1998 r. przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka] „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 1998 nr 19 s. 129-132, Raport o stanie więziennictwa w Sejmie [Rozpatrzenie przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP (12.03.2002 r.) przedstawionego przez dyrektora generalnego Służby Więziennej raportu pn. „Podstawowe problemy
więziennictwa”] „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2002 nr 34/35 s. 211-217; P. Pytlakowski:
Kryminał w pętli [Opracowany przez więziennictwo raport „Podstawowe problemy więziennictwa”]
„Polityka” 2003 nr 21 s. 38-40, il.
266
J. Korecki. Kolejny etap doskonalenia modelu [Wykonywanie kary pozbawienia wolności, stan pracy penitencjarnej – raport opracowany w Wydziale Penitencjarnym] z płk. dr. Józefem
Koreckim, naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych rozm.
H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 21 s. 1-3, fot.; MPP t. II s. 435; H. M.: Nie ma regresu;
są wyższe wymagania [Działalność penitencjarna zakładów karnych i aresztów śledczych przedmiotem
ogólnokrajowej narady; dyskusja nad „Raportem o stanie pracy penitencjarnej” opracowanym
w Wydziale Penitencjarnym Centralnego Zarządu Zakładów Karnych] „Gazeta Penitencjarna” 1983
nr 22 s. 6-7; MPP t. II s. 635
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Obrona pracy doktorskiej
Skoro mowa o latach osiemdziesiątych, nie mogę się powstrzymać od
wspomnień towarzyszących obronie pracy doktorskiej.
Nastał dzień 27 maja 1983 roku. Zanim mogłem przystąpić do obrony
swej pracy p.t. „Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce” musiałem jeszcze
tego samego dnia w godzinach rannych zdać egzamin z ekonomii kapitalizmu
i socjalizmu jednocześnie. Aby doszlifować jeszcze swe wiadomości i nie spóźnić
się na egzamin, przyjechałem do Łodzi dzień wcześniej. Po krótkiej rozmowie
z moim promotorem profesorem Stefanem Lelentalem, zakwaterowanie w pokoju
gościnnym Aresztu Śledczego przy ulicy Smutnej i powtórka materiału. Wreszcie
trzeba się wyspać. I tu niespodzianka. Terenu Aresztu strzegły służbowe psy,
które hałasowały prawie całą noc… nie wiem czy miały ku temu specjalną
potrzebę. I rano na Uczelnię, ze świadomością, że żona z synem i teściem syna są
już w drodze, by być świadkiem mojej obrony.
Egzamin z ekonomii; trochę pytań natury ogólnej i wreszcie:
- „Czy mógłby Pan porównać system wolnorynkowy z systemem gospodarki planowej?”
Ulga… Nic prostszego. W ferworze wypowiedzi – tak sądziłem – udało
mi się chyba doszczętnie obrzydzić gospodarkę planową. Wiedziałem przecież jak
to u nas zaczyna się dziać.
I drugie pytanie egzaminującego profesora:
- „Niech Pan w takim razie wyjaśni mi, dlaczego w Czechosłowacji,
z wzorcową wręcz gospodarką planową, żyje się ludziom dostatnio, a u nas jakoś
nie bardzo?”
Co to po prostu znaczy mieć nosa… Wymieniliśmy jeszcze nieco swych
poglądów i zdałem… dobrze chyba, że profesor nie musiał stawiać oceny w stopniach.
I za chwilę, w innej większej sali prezentacja pracy: przebieg badań,
wnioski i ich obrona. Odpowiedzi na pytania i uwagi recenzentów, profesorów
Jana Waszczyńskiego i Aleksandra Tobisa. Przed całym gremium Rady Wydziału
Prawa. Za mną rodzina z kwiatami. Lecz przecież materiał zaprezentowany
w pracy, zawarta w niej argumentacja, to było moje życie ostatnich kilku lat, to
była moja praca zawodowa.
Po zakończeniu pytań członków Rady Wydziału i moich odpowiedzi,
próbowałem podsumowań.
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„Szanowna Pani Dziekan, Wysoka Rado!
Kara 25 lat pozbawienia wolności zastąpiła z dniem 1 stycznia 1970 roku
karę dożywotniego więzienia. Od samego początku nieomal towarzyszyły tej nowej
karze głosy krytyki, określano ją „zawoalowanym dożywociem”. Wyrażano
obawy, by nie była w praktyce surowsza od swej poprzedniczki. Wysuwano też
hipotezę, iż zniesienie kary dożywotniego więzienia może prowadzić do
zwiększenia liczby skazań na karę śmierci.
Dziesięcioletni okres funkcjonowania nowych rozwiązań wydawał się
okresem odpowiednim dla dokonania pierwszych analiz. Podejmując badania nad
karą 25 lat pozbawienia wolności zamierzałem poszukiwać odpowiedzi na co
najmniej kilka podstawowych pytań:
- czy rzeczywiście rezygnacja z dożywotniego więzienia pociągnęła za
sobą wzrost orzeczeń kary śmierci?
- jaki jest przeciętny czas odbywania kary 25 lat pozbawienia wolności,
w porównaniu z karą dożywotniego więzienia?
- jakie jest przygotowanie do wolności osób odbywających karę 25 lat
pozbawienia wolności i
- jak przebiega readaptacja społeczna osób po odbyciu tej kary?
W pierwszym etapie badań zebrałem z rejestrów karnych Ministerstwa
Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Zakładów Karnych informacje o wszystkich skazanych na karę dożywotniego więzienia w latach 1951-65. Pełne
informacje udało się zgromadzić w odniesieniu do 678 takich skazanych, w tym 35
kobiet. W odniesieniu do 207 z nich, zwolnionych z zakładów karnych w latach
1976-78, przeprowadziłem badania szczegółowe obejmujące analizę ich akt
osobowych prowadzonych przez zakłady karne, dokumentację związaną z warunkowym przedterminowym zwolnieniem oraz akt dozoru sprawowanego nad nimi
przez kuratorów sądowych.
Zakres uzyskanych informacji jest bardzo rozległy. Pragnąłbym przedstawić Wysokiej Radzie, w możliwie największym skrócie, te wyniki badań, które
pozwalają formułować odpowiedzi na zasygnalizowane dopiero co pytania.
Otóż przede wszystkim analiza skazań sądowych, wykazuje, iż rzeczywiście w latach 1970-1979 karę śmierci orzekano prawie dwukrotnie częściej niż
w dziesięcioleciu poprzednim (131 i 72), mimo, iż liczba skazań za zabójstwa – za
które to przestępstwa karę tę wymierzano najczęściej – wzrosła w tym czasie tylko
o ok. 23%. Liczba skazań na karę 25 lat pozbawienia wolności wzrosła w tym
czasie, w porównaniu z karą dożywotniego więzienia, proporcjonalnie do wzrostu
liczby skazań za zabójstwa. Trudno o jednoznaczne określenie zależności między
wzrostem liczby orzeczeń o karze śmierci, a zniesieniem kary dożywotniego
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więzienia, trzeba wszakże podkreślić, iż wzrost ten nastąpił w okresie, w którym
kara śmierci zgodnie z wolą ustawodawcy miała być karą stosowaną tylko
wyjątkowo.
Skazani na karę dożywotniego więzienia odbywali ją do 1969 r. przeciętnie przez 10 lat 7 miesięcy i 5 dni. Analogicznie obliczona przeciętna odbywania tej kary, po wejściu w życie nowego kodeksu karnego i zamianie dożywotniego więzienia na 25 lat pozbawienia wolności, wyniosła 17 lat 6 miesięcy
i 4 dni. Zaważyła na tym przede wszystkim okoliczność, iż do 1956 r. interesujące
nas kary nie były wyłączane z dobrodziejstwa aktów amnestyjnych. Spośród
119 zwolnionych do końca 1969 r. tylko 32 odbywało jeszcze w chwili zwolnienia
karę dożywotniego więzienia. Później też udzielano warunkowego przedterminowego zwolnienia. W czasie odbywania kary zmarło niespełna 6% badanych,
przy czym zaledwie 1/4 z nich przebywała w chwili śmierci w zakładzie karnym
przez okres dłuższy niż 15 lat, a więc dłużej niż wynosi maksymalny okres kary
pozbawienia wolności.
Tylko jeden badany odbył karę 25 lat pozbawienia wolności do końca i to
dlatego, że w czasie odbywania kary dokonał zabójstwa współskazanego. Nieliczne były przypadki zwolnień z zakładu karnego w wyniku ułaskawienia. Aż 99%
zwolnionych to zwolnieni warunkowo przed końcem kary.
Wśród objętych badaniami znalazło się 50 osób odbywających karę
dożywotniego więzienia po ułaskawieniu ich od orzeczonych uprzednio kary
śmierci. Grupa ta niczym nie wyróżniała się w fazie wykonywania kary. Nie
odbiegały od przeciętnych obliczone oddzielnie dla nich średnie odbytych kar do
chwili warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Niewielka była powrotność badanych do przestępstwa. Zaledwie około
7% dopuściło się w ciągu 5 lat po zwolnieniu jakiegokolwiek przestępstwa.
Z niskiego wskaźnika powrotności do przestępstwa nie można wszakże wnioskować wprost o skuteczności kar dożywotniego więzienia i kar 25 lat pozbawienia
wolności. Należy bowiem zważyć, iż zwalniani mieli po odbyciu tych długotrwałych kar z reguły ponad 40 lat życia, oraz że w ogóle powrotność po odbyciu
kar za zabójstwa – a za takie głównie przestępstwa badani odbywali karę – jest,
jak to wynika z innych badań niewielka.
Wykonywanie kar dożywotniego więzienia i 25 lat pozbawienia wolności
nie różniło się od wykonywania innych kar długoterminowych. Brak też w tej
mierze – poza zróżnicowaniem czasowych progów warunkowego przedterminowego zwolnienia - odrębności w rozwiązaniach prawa penitencjarnego.
Badania wykazały, iż sądy penitencjarne kierowały się przy rozstrzyganiu wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie głównie względami
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ogólnoprewencyjnymi. Przesłanki resocjalizacyjne i związane z prognozą społeczną pozostawały z reguły na dalszym planie. Praktyka ta ma swoje uzasadnienie
w aktualnych rozwiązaniach ustawowych nakazujących branie pod uwagę także
względów na społeczne oddziaływanie kary.
Tylko ok. 15% badanych zwolniono warunkowo w wyniku rozpoznania
pierwszego wniosku, ok. 1/3 badanych odmawiano udzielenia warunkowego
zwolnienia co najmniej trzykrotnie, jeden zwolniony został dopiero w wyniku
rozpatrzenia 14-go wniosku.
Taka sytuacja, w której rozstrzygnięcie o warunkowym zwolnieniu nie
jest związane w czasie z ustaleniem istotnego postępu w procesie resocjalizacji
i pozytywną prognozą społeczną, powoduje, iż nie można w zasadzie przewidywać terminu, w którym zapadnie pozytywne rozstrzygnięcie sądu penitencjarnego.
Może to nastąpić albo wkrótce po odbyciu 15 lat kary, albo dopiero w 25-tym
roku jej odbywania, choć istotne postępy w resocjalizacji odnotować można było
u zdecydowanej większości badanych jeszcze przed nabyciem formalnych
uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Przez długie więc lata
przebywają skazani w zakładach karnych w imię prewencji generalnej, choć nikt
nie próbuje analizować czy względom tej prewencji nie stało się w międzyczasie
zadość.
Badania wykazały wiele mankamentów i niekonsekwencji w uzasadnianiu przez sądy postanowień, zwłaszcza o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia. Uzasadnienia te, udostępniane skazanym, nie mogą być przez to pomocne
w korygowaniu programów oddziaływań penitencjarnych. W efekcie takiego stanu
rzeczy skazani mają świadomość, iż w niewielkim tylko stopniu mogą wpływać na
treść postanowień sądowych swym własnym zachowaniem i postawą. Nie może też
w zasadzie i administracja zakładów karnych przewidywać terminu zwolnienia
skazanych, a w konsekwencji także intensyfikować zabiegów resocjalizacyjnych,
zwłaszcza zaś odpowiednich przedsięwzięć postpenitencjarnych.
Jakie zmiany zaszły w sytuacji życiowej badanych w toku odbywania kary
25 lat pozbawienia wolności? Kara 25 lat pozbawienia wolności jest zawsze
wystarczająco długotrwała dla zrealizowania całego kompleksu niezbędnych
przedsięwzięć resocjalizujących. Starcza czasu na ukształtowanie nawyku systematycznej pracy, na wyleczenie z dość częstej niestety choroby alkoholowej, na
podniesienie wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu:
wykształcenie ogólne podniosło 59% badanych, ponad dwukrotnie więcej skazanych legitymowało się przed zwolnieniem pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Bez co najmniej podstawowego wykształcenia i zawodu zwalniani byli w zasadzie
tylko skazani z odchyleniami od normy psychicznej i w zaawansowanym wieku.
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Kara 25 lat pozbawienia wolności jest jednak także wystarczająco długotrwała, by mogło dojść do zerwania pozytywnych kontaktów skazanego z rodziną,
ze środowiskiem miejsca zamieszkania i zatrudnienia, by mogły ukształtować się
i utrwalić negatywne nawyki związane z wieloletnią izolacją. I tak np. okres kary
przetrwało tylko 49,9% małżeństw badanych. W ciągu ostatnich 6 miesięcy przed
zwolnieniem nie korzystało z widzeń aż 53% badanych, a bez kontaktu z kimkolwiek spoza zakładu karnego pozostawało 13%. Trzech badanych nie miało
kontaktu korespondencyjnego przez cały kilkunastoletni okres kary.
Jeśli by uwzględnić czynniki, które mogły sprzyjać readaptacji społecznej badanych po zwolnieniu z zakładu karnego, takie jak posiadanie jednoczesne:
co najmniej podstawowego wykształcenia, pełnych kwalifikacji zawodowych,
prawidłowych kontaktów z rodziną oraz zapewnienia zakwaterowania i zatrudnienia w konkretnym zakładzie pracy, należałoby uznać, że tylko 23% zwolnionych było należycie przygotowanych do wolności. Wskazane wcześniej mankamenty w stosowaniu warunkowych zwolnień pociągają za sobą także znaczne
opóźnienie pierwszego kontaktu kuratorów sądowych ze zwalnianymi. Ustalono
w badaniach, iż do kontaktów takich doszło w pierwszych dwóch tygodniach po
zwolnieniu zaledwie w 4%, a łącznie w ciągu pierwszego miesiąca w ok. 29%
przypadków. Kuratorzy nie mogli więc na ogół służyć dozorowanym efektywną
pomocą w okresie, kiedy ta pomoc była najbardziej potrzebna.
Z uwagi na niezwłoczne realizowanie postanowień o warunkowym
przedterminowym zwolnieniu nie mogło praktycznie dojść do kontaktu kuratora
sądowego ze skazanym przed jego zwolnieniem z zakładu karnego.
Około 80% zwolnionych zamieszkało u bliższych lub dalszych krewnych.
Choć powroty do osób bliskich były często wymuszane sytuacyjnie, dawały szansę
zakwaterowania bezpośrednio po zwolnieniu. Wkrótce potem poszukiwali innych
możliwości zamieszkania. Dość często możliwości te wiązały się z zawarciem
związku małżeńskiego lub z zamieszkaniem w konkubinacie. W okresie katamnezy
zawarło związek małżeński lub rozpoczęło współżycie w konkubinacie ok. 45%
kawalerów, 41% wdowców i 35% rozwiedzionych – łącznie 53 badanych.
Readaptacja społeczna zwolnionych przebiegała na ogół pomyślnie,
mimo wielu trudności mieszkaniowych i wielu komplikacji rodzinnych. Zdecydowana większość badanych (ok. 73%) legitymowała się jednocześnie dobrym
współżyciem rodzinnym, dobrą postawą w pracy zawodowej i pozytywną opinią
w miejscu zamieszkania. Tylko 2,5% posiadało negatywną opinię w miejscu pracy.
I jeszcze kilka zdań dla zaprezentowania przedstawionych w pracy
wniosków.
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Świadomość – zastępczej, w odniesieniu do kary śmierci – funkcji spełnianej przez karę 25 lat pozbawienia wolności powstrzymuje mnie przed postulowaniem usunięcia jej z katalogu kar sądowych. Zrezygnowanie z niej mogłoby
prowadzić do dalszego zwiększenia liczby skazań na karę śmierci.
Kara 25 lat pozbawienia wolności powinna jednak być zachowana
w przyszłości wyłącznie jako sankcja alternatywna obok kary śmierci, gdyby ta
miała pozostać w katalogu kar albo jako kara, która zastąpiłaby karę śmierci.
Należałoby wprowadzić zakaz orzekania kary 25 lat pozbawienia wolności wobec sprawców młodocianych, kobiet oraz osób, które w chwili orzekania
przekroczyłyby 50-55 lat życia. Przestępcy bardzo młodzi, kobiety ani osoby
podeszłe wiekiem nie nadają się – moim zdaniem – do tego, by na ich przykładzie
realizować ogólnoprewencyjne funkcje kary. Sankcją wystarczającą wydaje się tu
być kara 15 lat pozbawienia wolności.
W całej pełni należy opowiedzieć się za taką zmianą merytorycznych
podstaw warunkowego przedterminowego zwolnienia, aby było one stosowane
zawsze wtedy, kiedy można zasadnie przypuszczać, iż skazany, mimo nieodbycia
kary w całości nie popełni ponownie przestępstwa. Względy ogólnoprewencyjne
powinny wyrażać się w formalnych przesłankach czasowych. Dolny próg czasowy
należałoby przy tym obniżyć do 10 lat odbytej kary.
Wyniki badań wskazują jednoznacznie na potrzebę dokonania takich
modyfikacji w praktyce penitencjarnej, które pozwoliłyby zapobiegać mankamentom w przygotowywaniu do wolności osób odbywających długoterminowe
kary pozbawienia wolności. Chodzi zwłaszcza o takie zmiany, w wyniku których
byłoby możliwe:
- przewidywanie terminu warunkowego zwolnienia,
- stopniowe łagodzenie izolacji więziennej w miarę zbliżania się tego terminu,
- umożliwianie skazanym podejmowania własnych aktywnych starań
o zapewnienie sobie odpowiednich warunków readaptacji po zwolnieniu,
- nawiązywanie przez kuratorów sądowych osobistych kontaktów z warunkowo zwalnianymi, w okresie kilku miesięcy przed opuszczeniem przez nich
zakładów karnych.
Analiza praktyki w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności
i przepisów prawa penitencjarnego przekonuje, że osiągnięcie takich efektów jest
możliwe w ramach aktualnych rozwiązań, jeśli kompleksowo wykorzysta się
wszystkie przewidziane w kodeksie karnym możliwości. Na tych właśnie możliwościach i rozwiązaniach oparłem przedstawione w pracy wariantowe modele
przygotowywania skazanych długoterminowych do wolności.
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Chodzi generalnie o to, by wydłużyć czas od podjęcia przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu warunkowego przedterminowego zwolnienia do dnia zwolnienia skazanego oraz by wykorzystać ten czas dla intensyfikacji
oddziaływań resocjalizujących i postpenitencjarnych. W tym też okresie skazany
powinien być przeniesiony do zakładu karnego położonego najbliżej miejsca
przyszłego zamieszkania, a tam mieć możliwość zatrudnienia poza obrębem
zakładu, kontaktu z kuratorem sądowym oraz uzyskiwania zezwoleń na kilkudniowe i kilkunastogodzinne opuszczanie zakładu karnego. Pozwoli to skazanemu
zorientować się w możliwościach przyszłego zakwaterowania i zatrudnienia oraz
odpowiednio kształtować te możliwości własnym aktywnym działaniem.
Badania dostarczyły wielu informacji wskazujących na niedostatki
w sprawowaniu dozoru nad warunkowo zwolnionymi. Należy w tej mierze postulować z jednej strony stworzenie realnych szans na wczesny kontakt kuratora ze
zwalnianym – choćby w ramach przedstawionego dopiero co modelu – należy
jednak także z drugiej strony czynić starania o przenoszenie w pracy kuratorów
sądowych punktu ciężkości z czynności sprawdzająco-kontrolnych na autentyczne
służenie dozorowanym długofalową pomocą i doradztwem.
Kara 25 lat pozbawienia wolności trwa, jak wykazały to badania, nieco
więcej niż 17 lat. Jej skutki jednak znacznie ten okres przekraczają. Przez okres
10-ciu z reguły lat po odbyciu kary trwa okres orzekanego obligatoryjnie pozbawienia praw publicznych, przez dalsze 10 lat skazanie nie może ulec zatarciu.
Kara jest więc terminowa, konsekwencje popełnionych przestępstw skazani
odczuwają jednak zazwyczaj dożywotnio.
Wysoka Rado! Nie sposób w krótkim wystąpieniu przedstawić złożonego
obrazu wykonywania najdłuższych w Polsce kar pozbawienia wolności i readaptacji społecznej osób zwolnionych po odbyciu tych kar. Trudno to uczynić
zwłaszcza, kiedy poza ustaleniami wynikającymi z badań, pozostaje się pod presją
wielu własnych obserwacji wynikających z wieloletniego zaangażowania osobistego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
Dziękuję za uwagę.
[…]
Pełen wzruszenia chciałbym gorąco podziękować Szanownej Pani
Dziekan, Wysokiej Radzie – za życzliwość, recenzentom: Profesorom Andrzejowi
Tobisowi i Janowi Waszczyńskiemu – za uwagi, za krytykę, słowa pochwały
i przychylność.
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Gorące także podziękowania chciałbym przekazać swemu Promotorowi
docentowi doktorowi Stefanowi Lelentalowi – mam świadomość, iż bez jego
pomocy i słów otuchy, trudno byłoby mi doprowadzić dzieło do końca.
Przekazuję także podziękowania za duchowe wsparcie zgromadzonym tu
współpracownikom i przyjaciołom. Korzystając z tej publicznej okazji dziękuję
także swej Żonie i Synowi, których pomoc w przygotowaniu pracy była bardzo
znacząca.
Pozwolę sobie na koniec wyrazić przekonanie, iż uzyskane w trakcie
przygotowywania rozprawy doświadczenia, będą mi pomocne zarówno w dalszej
pracy zawodowej, jak i w uogólnianiu teoretycznym tego wszystkiego, co praktyka ta z sobą niesie. Myślę, że dopiero co obroniona rozprawa – poza dużą
satysfakcją osobistą – będzie mogła być przydatna także dla innych.
Dziękuję.”
Kiedy Rada ogłosiła swój werdykt cały byłem w skowronkach. Miałem
już przecież 45 lat. Przyrzekłem sobie wtedy, iż był to ostatni już egzamin
w moim życiu. W pracy zawodowej nieraz jeszcze przyszło zdawać egzaminy
praktyczne, lecz to całkiem inna historia…
Potem były kwiaty, życzenia i… spotkanie w kawiarni. W zorganizowaniu tego spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, z kolegami z penitencjarnej
niwy pomógł mi wydatnie Józek Balak, kolega z pracy jeszcze w zielonogórskim
areszcie, zastępca naczelnika Aresztu na Smutnej. Nie zapamiętałem nazwy, ani
adresu tej kawiarni, nie wiem jak wróciłem do Warszawy – zadbała o to moja
rodzina, syn, który wygodnie usadowił mnie na tylnym siedzeniu limuzyny marki
fiat 126p.
A potem w pracy życzenia przekazane przez Ministra Sylwestra
Zawadzkiego (plus jedna miesięczna moja pensja) oraz przez kolegów, czasem
w formie żartobliwej.
Obrona mojej pracy zbiegła się w czasie, kiedy mój syn Lesław bronił
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki [wcześniej i dzisiaj: Szkole Głównej
Handlowej] swoją pracę magisterską z zakresu optymalizacji transportów na
kierunku ekonometrii. Kilka miesięcy wcześniej, jeszcze, jako student, podjął za
zgodą Dziekana swego Wydziału, pracę w dziale ewidencji i rozmieszczenia
Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie.
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Lesław Korecki

Rozpoczął od dostarczania korespondencji tymczasowo aresztowanym
i skazanym, aby później, po latach zostać, zgodnie ze swym wykształceniem,
głównym statystykiem więziennictwa i dyrektorem Biura Informacji i Statystyki
w Centralnym Zarządzie Słuzby Więziennej.

Gwoli podsumowania
Mimo tego, co wyżej naopowiadałem, Centrala więziennictwa jakoś tam
funkcjonowała.
Poza okresem rządów gen. A. Frydla odbywały się regularne, mniej
więcej co dwa tygodnie, posiedzenia kierownictwa. Materiał na te posiedzenia
przygotowywali z odpowiednim wyprzedzeniem naczelnicy wydziałów i dostarczali je uczestnikom posiedzeń. Przebieg posiedzeń był na ogół bardzo merytoryczny, a na ich zakończenie formułowano wnioski i zalecenia.
Przeprowadzane były m.in. kontrole kompleksowe działalności więziennictwa w poszczególnych okręgach. Wspomniałem już o przewodniczeniu zespołowi przeprowadzającemu kontrolę kompleksową we Wrocławiu i Lublinie.
Przewodniczyłem też zespołowej kontroli okręgu w Poznaniu. Uważam, iż kontrole takie obejmujące całokształt działalności okręgu i wybranych jednostek
podległych mają sens. Mimo uwag, jakie mam do kontroli, którą objęto mój
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Okręg opolski w 1987 r. – ale o tym w innym miejscu. Mają sens, chodzi jednak
o to, by sensowne były także kryteria tych kontroli i ferowanych ocen.

Centralny Zarząd w Kaliszu: Na zdjęciu od lewej: Jerzy Górny, Stanisław
Jasiukiewicz, Wacław Kozera, Bogdan Smoła, Józef Korecki, [?], Mieczysław
Porębski, [?], Kazimierz Dybowski, [?], Mikołaj Nowosad, Lucjan Głowacki, [?],
Mikołaj Igielski; w przysiadzie Zbigniew Jurewicz.

Kierownictwo Centralnego Zarządu było zainteresowane przeprowadzaniem dyskusji prowadzonych w szerszym, aczkolwiek przyjaznym gronie.
Dyskusje te organizowała zazwyczaj redakcja „Gazety Penitencjarnej”, a prowadzili je redaktor naczelny Zygmunt Frank, lub redaktorzy Janina Majer, Henryk
Michalski i Tadeusz Kostewicz. Fragmenty tych dyskusji publikowane były też na
łamach „Gazety Prawniczej”.267 Do udziału w dyskusjach zapraszały też
więzienników redakcje innych czasopism; sami główni szefowie najczęściej
uchylali się od tego rodzaju uczestnictwa i delegowali swoich zastępców lub
naczelników wydziałów. W kontaktach z instytucjami i organizacjami spoza
resortu najbardziej aktywny był zastępca dyrektora Juliusz Petrykowski, on też
samodzielnie lub z kimś z nas, naczelników inicjował artykuły prasowe. Sami też

267
Zob. np.: Po wyroku „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 14 s. 1-2, 5, nr 15 s. 1-2, 5; MPP
t. II s. 198 i 210; „Gazeta Sądowa” 1975 nr 14 s. 3, 7, nr 15 s. 3-7, fot., t. II s. 192; Pokonać piramidę
sprzeczności „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 16 s. 4; MPP t. II s. 523
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takie artykuły prezentowaliśmy; zwłaszcza, jeśli chodziło o podsumowywanie
określonych odcinków działalności więziennictwa. 268
Osobny niejako rozdział dotyczył dyskusji nad projektami nowelizacji
kodeksów karnych, zwłaszcza kodeksu karnego wykonawczego oraz nad projektami zmian regulaminów więziennych. 269 Do projektów kodeksów zgłaszaliśmy
własne propozycje, uzasadnialiśmy je argumentami wyprowadzanymi z praktyki.
Jeśli chodzi o regulaminy wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania zmuszeni byliśmy zazwyczaj bronić rozwiązań w nich
zawieranych. Na regulaminach więziennych bowiem wszyscy się wyznawali
i pozostawaliśmy pod stałym ogniem krytyki.
Trzeba też było samemu znajdować ścieżki dla prezentowania działalności penitencjarnej w czasopismach ogólnodostępnych, o określonej renomie. 270
Pożegnanie w Centralnym Zarządzie było skromne, w czasie posiedzenia
kierownictwa zafundowałem kawę; alkoholu podać nie można było, okrasiłem
więc kawę w szklankach, pewną dozą naszego polskiego „krupniku”. Wręczono
mi laurkę z podpisami członków kierownictwa i naczelników wydziałów. 271

Rozstanie z Wydziałem Penitencjarnym
Jeszcze tylko słów kilka o rozstaniu z Wydziałem Penitencjarnym
w lutym 1984 r. W czasie ostatniego spotkania ze swymi współpracownikami
w Wydziale Penitencjarnym powiedziałem:
W dniu 1 stycznia 1970 r., tj. w chwili objęcia przeze mnie stanowiska
naczelnika pracowali w Wydziale: Andrzej Baziak, Henryk Bykowski, Janusz

268
J. Korecki, J. Petrykowski: Zmiany w rozwiązaniach i praktyce penitencjarnej w latach
1974-1981 „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1982 nr 1 s. 41-55; MPP t. II s. 576
269
M. Pinakiewicz: Zielone światło dla nowelizacji „Gazeta Penitencjarna” 1981 nr 7 s. 5,
il.; MPP t. II s. 492; Dyskusja redakcyjna nad projektem zmian kodeksu karnego wykonawczego
„Problemy Praworządności” 1981 nr 12 s. 5-39; MPP t. II s. 533; O poprawę skuteczności wykonywania kary pozbawienia wolności „Nowe Prawo” 1981 nr 5 s. 118-130; MPP t. II s. 485
270
Zob.: Indywidualizacja w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (na tle nowych
rozwiązań regulaminowych „Nowe Prawo” 1974, nr 9, s. 1140-1143; MPP t. II s. 139, Wybrane
zagadnienia resocjalizacji skazanych w Polsce „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” 1974 nr 2 (5)
– XXX lat Polski Ludowej s. 100-127; MPP II s. 107, Penitencjarna działalność zakładów karnych
„Nowe Prawo” 1975 nr 12 s. 1521-1537; MPP t. II s. 256, Dalszy krok w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet „Nowe Prawo” 1976 nr 3 s. 407-412; MPP t. II s. 268
271
Zob.: Rozstanie z Wydziałem (Spotkanie z pracownikami Wydziału Penitencjarnego
CZZK w związku z przeniesieniem na stanowisko dyrektora OZZK w Opolu, luty 1984 r.); MPP t. II
s. 641
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Górski, Mikołaj Ilkiewicz, Daniel Kuczyński, Tymoteusz Maćkowiak, Wojciech
Matliński, Stanisław Rogalski, Danuta Świdziniewska-Kopczyńska i sekretarka
Daniela Nakonieczna.
Po 1 stycznia 1970 r., przyszli do pracy w Wydziale: Bazyli Pawlaczyk
z Poznania i Stanisław Wrona z Nysy – jako moi zastępcy, Jan Wrzesień z Departamentu Nieletnich, Józef Hajnrych z Czarnego, Janusz Skolimowski - bezpośrednio po studiach z sugestii Ministra Sprawiedliwości prof. Stanisława Walczaka,
Jadwiga Sławińska – spoza resortu, uprzednio pracująca w Areszcie Śledczym
w Zielonej Górze, Mikołaj Olichwier z Gdańska, Andrzej Przygoński i Wojciech
Hofman - spoza resortu, Tadeusz Kolarczyk z Raciborza, Maria Gordon
z Elbląga, Ryszard Musidłowski z Grudziądza, Grażyna Najder z Wydziału
Organizacyjno-Prawnego, Barbara Jackiewicz-Kozłowska, a później i Magda
Górecka – sekretarki.
W czasie mojego kierowania Wydziałem odeszli: Stanisław Rogalski
– wkrótce, a później Tymoteusz Maćkowiak – na emeryturę, Daniel Kuczyński
– nie chciałem go w Wydziale, Mikołaj Ilkiewicz - na stanowisko naczelnika do
Zakładu Karnego w Czarnem, Danuta Świdziniewska-Kopczyńska - do Wydziału
Organizacyjno-Prawnego, Henryk Bykowski - na stanowisko zastępcy naczelnika
Aresztu na Mokotowie, Wojciech Matliński, a później Mikołaj Olichwier - do
Wydziału Politycznego, Daniela Nakonieczna – zwolniła się ze służby po wyjściu
zamąż. Stanisław Wrona awansował na stanowisko zastępcy dyrektora CZZK,
Bazyli Pawlaczyk został naczelnikiem Wydziału Inspekcji, Tadeusz Kolarczyk do
Wydziału Służby Zdrowia, a Jadwiga Sławińska – do Instytutu Badania Prawa
Sądowego.
Czego udało się nam wspólnie przez okres czternastu lat dokonać, co
zainicjować? Rok siedemdziesiąty to pierwsze dni i miesiące wdrażania nowej
kodyfikacji karnej. A więc kształtowanie od podstaw instytucji ośrodków przystosowania społecznego, podejmowanie od nowa problematyki wielokrotnej recydywy i nadzorów ochronnych. To prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowych
regulaminów wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, uchwalonych w 1974 r. Różne były oceny tych regulaminów, lecz też
wprowadzanie rozwiązań regulaminowych do realiów praktyki w jednostkach
podstawowych. Później przygotowywanie kompleksowych przepisów w zakresie
organizacji pracy penitencjarnej (Zarządzenia Dyrektora CZZK/MS nr 49/75
w sprawie zakresu i organizacji pracy penitencjarnej i nr 12/77 r. w sprawie
organizacji pracy oświatowo-wychowawczej i szczegółowych zasad prowadzenia
pracy penitencjarnej oraz zakresu obowiązków pracowników działów penitencjarnych, stanowiące instrukcję w sprawie działalności kulturalno-oświatowej)
– mimo, iż wielu nie wierzyło w możliwość „skodyfikowania problematyki
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penitencjarnej”; współpracowali z nami w zespole Alicja Kuligowska – kierownik
działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz Bogdan Jasiecki
i Piotr Rymarski – kierownicy działów penitencjarnych w wojewódzkich aresztach
w Bydgoszczy i Wrocławiu. Wśród rozwiązań zawartych w tych przepisach można
wymienić zwłaszcza:
- wprowadzenie do użytku, pozostających w dyspozycji wychowawców,
teczek osobopoznawczych „B”,
- wprowadzenie instytucji okresowych ocen postępów skazanych w procesie resocjalizacji oraz rocznych ocen atmosfery wychowawczej w zakładach
karnych i aresztach śledczych.
Do istotnych rozwiązań i przesądzeń zawartych w przepisach przygotowanych lub postulowanych w Wydziale trzeba zaliczyć:
- przesądzenie, że skazani rozpoczynają kary w rygorach zasadniczych
z możliwością awansu lub degradacji,
- zapisanie możliwości udzielania skazanym pięciodniowych przepustek
w trakcie przygotowywania do zwolnienia,
- ustalenie, że w razie stwierdzenia istotnego postępu skazanego w procesie resocjalizacji regułą powinno być wystąpienie o jego warunkowe zwolnienie
przez naczelnika zakładu karnego („Wniosek z urzędu),
- przyjęcie interpretacji, że warunkowe zwolnienie skazanego, który
w chwili rozpoczynania kary nie miał 21 lat, możliwe jest po 1/2 kary także po
osiągnięciu przez niego tego wieku,
- zorganizowanie w Popowie sympozjum naukowego na temat podkultury więziennej i uporządkowanie sposobów traktowania skazanych uczestniczących w podkulturze więziennej,
- powołanie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu Domu Matki i Dziecka
i odejście także w Zakładzie Karnym w Grudziądzu od koncepcji Domów Dziecka,
- uporządkowanie problematyki i rozwój zakładów karnych dla skazanych wykazujących odchylenia od normy psychicznej (m.in. uporządkowanie
sposobu funkcjonowania Zakładu Karnego w Oleśnicy),
- rozszerzenie zakresu obejmowania badaniami psychologiczno-penitencjarnymi skazanych przez wszystkich psychologów, a nie tylko w tzw. oddziałach
obserwacyjno-rozdzielczych (choć zniesienie tych oddziałów spotkało się z krytyką teoretyków od penitencjarystyki),
- uporządkowanie i rozwój szkolnictwa zawodowego, wydanie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości we współdziałaniu z Ministrem Edukacji (choć
jednocześnie na skutek decyzji Komitetu Centralnego PZPR zniesiono technikum
samochodowe w Zakładzie Karnym w Szczypiornie),
- wiodący wkład Wydziału w przygotowanie pierwszego „Raportu
o stanie więziennictwa”,
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- współudział w podjęciu i przeprowadzeniu rzetelnych badań alkoholizmu wśród skazanych (dr Sławińska przy współudziale psychologów w jednostkach podstawowych więziennictwa).
Przyznaję, iż praca w Wydziale przyniosła mi wiele satysfakcji, niewspółmiernie więcej niż rozczarowań. Z przykrością będę wspominał jedynie
okres „rządów” gen. Antoniego Frydla (np. casus Gostkowo), choć to za jego
kadencji otrzymałem w wieku 42 lat Krzyż Kawalerski, on też wyraził zgodę na
podjęcie się przeze mnie pracy doktorskiej.
Satysfakcja, bo mogłem:
- realizować „marzenia” z lat pracy w Areszcie w Zielonej Górze,
- uczestniczyć w rozwiązywaniu wielu problemów i dylematów penitencjarnych,
- poznać problematykę więziennictwa w całej jej złożoności,
- poznać pracę Centrali więziennictwa od „kuchni”,
- poznać wielu ciekawych ludzi,
- uczestniczyć w wielu konferencjach naukowych, także zagranicą,
- publikować liczne swe artykuły i wystąpienia,
- obronić swą pracę doktorską.
Wielu marzeń nie udało się jednak zrealizować, a wśród nich zwłaszcza
tego, by można było mieć nadzieję na ustabilizowanie polityki penitencjarnej,
przynajmniej tej w wykonaniu CZZK, aby z zewnątrz nie wpływano na stosowanie
warunkowych zwolnień, na częstotliwość udzielania skazanym przepustek, na
zakres i miejsca zatrudniania skazanych poza obrębem zakładów karnych itp.
Szkoda, że nie udało się wypełnić treścią idei tworzenia w dużych zakładach
karnych tzw. oddziałów wewnętrznych. Nie utworzono zakładów karnych przejściowych, choć były chwile, kiedy wydawało się, iż zostaną powołane tuż tuż; tę
ostatnią ideę zarysowaną w szczegółach w konkluzji mojej pracy doktorskiej uda
się być może łatwiej zrealizować w terenie.
Odchodzę więc z Wydziału, po 14-tu latach, z własnej nieprzymuszonej
woli, w przekonaniu, iż perspektywicznie będę mógł wnieść w problematykę
uregulowań zawieranych w kodeksie karnym wykonawczym w Polsce więcej niż
w Wydziale – nie znaczy to, abym chciał pomniejszać rolę Wydziału, mówię tylko
o własnej w tym Wydziale roli. Pragnę mocno zaczerpnąć w pracy terenowej
optymizmu i przekonania o tym, że czego nie można niekiedy osiągnąć w skali
całego kraju, jest być może do zrealizowania w jednym województwie.
Wynoszę więc z Wydziału wspomnienia dobre. Wiele się tu nauczyłem.
Pracowaliśmy w zespole, w którym rzadko kiedy kolega zgadzał się ze zdaniem
drugiego tylko z kurtuazji. Pracy naszej towarzyszyły często dyskusje,
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a kontrowersje bywały nierzadko bardzo głębokie. Potrafiliśmy jednak zachować
dla siebie, dla tych odrębności stanowisk, odpowiedni szacunek.
Nie było sytuacji, abyśmy różnice zdań w problemach zawodowych przenosili na płaszczyznę pozasłużbową, towarzyską. Wydaje mi się, iż naszym
wzajemnym stosunkom towarzyszył pewien dystans – nie niańczyliśmy sobie
wzajemnie swych pociech, nie było też jednak dąsów i fochów.
Chciałbym Wam wszystkim podziękować za lata pracy – jednym za 14 lat,
innym za okresy krótsze. Nie chciałbym nikogo wyróżniać, muszę wszakże z serca
zwrócić się zwłaszcza do swego zastępcy, do Andrzeja Baziaka – nasza przyjaźń
rodziła się w bólach, okrzepła jednak przez to na trwale. Wiele mi pomogłeś
zwłaszcza w latach ostatnich. Serdecznie Ci dziękuję, pozostając na zawsze
z olbrzymim szacunkiem.
Chcę też podziękować Dyrektorowi Stanisławowi Wronie. Wiele zrobił
pracując z nami; mam na myśli zwłaszcza organizację szkolnictwa zawodowego
skazanych, problematykę podkultury więziennej. Wiele pomógł nadzorując
Wydział, jako zastępca dyrektora Centralnego Zarządu. Wiem, że uczyni wszystko,
by kształtowane były coraz lepsze warunki bezpośredniej pracy wychowawców
z ludźmi pozbawionymi wolności. Rozstajemy się więc tylko w pracy w jednym
zespole, nie rozstajemy się z problematyką, z którą każde z nas związało się na
całe życie.
Nikt z nas nie pasuje. To tylko ja postanowiłem zmienić miejsce pracy,
miejsce w szyku, zakres możliwości i odpowiedzialności. Deklaruję chęć współpracy i zawodową lojalność.
Nikt z nas nie myśli dziś o zejściu na boczny tor. To daje gwarancję
powodzenia także nowemu naczelnikowi Wydziału Penitencjarnego.
Życzę Wam wszystkim, życzę Ci Jurku (Jerzy Rybarczyk, dotychczas
kierownik działu penitencjarnego OZZK w Warszawie) powodzenia w pracy
zawodowej – z olbrzymią sympatią będę śledził Waszą przyszłą pracę. Wszystkiego najlepszego też w życiu osobistym.
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III. W OPOLU
I do Opola!
A właściwie do Wrocławia, gdzie mając wgląd w akta personalne
funkcjonariuszy opolskiego więziennictwa, wybrałem kandydatów na stanowiska
w Okręgu. Dużą pomocą służyli mi w tym dyrektor we Wrocławiu Piotr Rymarski
oraz naczelnik Aresztu w Opolu Ryszard Gryboś i były kierownik kadr w
zlikwidowanym przed laty OZZK w Opolu, Michał Koryzma. Ryszard został
moim zastępcą.

Ze swoim zastępcą Ryszardem Grybosiem

Michał Koryzma (mimo pewnych oporów Centrali – „ma brata
zagranicą”) został kierownikiem Działu Kadr. Dział penitencjarny objął, znany mi
dobrze od lat, Janek Kucharski, a dział ewidencji i zatrudnienia Tadeusz Janowski,
i nieco później, znany mi jeszcze z kół penitencjarnych, Jurek Sobolewski
– uprzednio naczelnik Zakładu Karnego w Brzegu. Działem finansowym
pokierował równie dobry specjalista Antoni Galikowski, działem gospodarczym
– Jan Dzięcielski, inwestycjami - Bożena Turska, służbą zdrowia - Kazimierz
Drwal. Sprawy mobilizacyjne poprowadził Józef Musioł, bezpieczeństwa i higieny pracy - Eugeniusz Chmiecik, a socjalne - Józef Sztęborowski. Kierownikiem
działu organizacyjnego został Józek Bogacz; w dziale tym skargami zajmowali się
Halina Buczek i Andrzej Skorupka, zatrudniona była też Czesława Milewska,
i
jako maszynistka Bogusia Sekienda. Sekretarką została Elżbieta Bereśniewicz. O
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ile pamiętam w kadrach pracowali m.in. Janusz Kliza, Zdzisław Kudła,
Mieczysław Szyszka i zajmująca się emeryturami Jadzia Kukorowska.
W ewidencji pracowali - Eugeniusz Szwed, Zygmunt Chęcmanowski. W penitencjarnym - Janek Ratajczak. W finansach - Roman Kukowski, Jerzy Siembiga.
W gospodarczym m.in. – Henryk Klim, kierowcy Mietek Szalewski i Władek
Smajda. Na końcu wspominam dopiero pion ochrony; obsadzając go miałem
pewne wahania: napraszał się Henryk Zwierzyński, absolwent Akademii Spraw
Wewnętrznych – tak się jakoś składało, że nie miałem do niego zbytniego
zaufania. W Centrali zaś, zwłaszcza mający w niej ciągle wpływy dyrektor
Wydawnictwa Prawniczego, były dyrektor Centralnego Zarządu Więziennictwa,
Stanisław Ziembiński, forowali świeżo upieczonych absolwentów tej Akademii.
Sięgnąłem więc także po absolwenta ASW, zastępcę naczelnika Zakładu Karnego
w Nysie, Janka Cedrę. Wykonywanie przez niego zadań związanych z jednym
pionem, z ochroną, mogło przynieść lepsze efekty od osiąganych na aktualnym
stanowisku – zdaniem szefa tej jednostki praca bezpośrednia Janka Cedry z młodocianymi nie rokowała najlepiej.
Inspektora do spraw politycznych praktycznie nie wybierałem, „wskazano” go dyskretnie w Komitecie Wojewódzkim PZPR – został nim Damian
Tomczyk, pracownik naukowy, historyk. Bardzo krótko potem trzeba było dokonać zmiany na tym stanowisku. Damian po prostu miał kłopoty w bezpośrednich
kontaktach z funkcjonariuszami, nie bardzo rozumiał wielu problemów więziennictwa. Na jego miejsce przyjąłem funkcjonariusza, Ryszarda Czuchrija, inspektora politycznego z Aresztu Śledczego w Kędzierzynie Koźlu, człowieka, który
miał wręcz talent w nawiązywaniu kontaktów, wykazywał się energią w działaniu.
W dziale ochrony sprawami tzw. „ochrony wewnętrznej” zajmował się
Wiesiek Sowiźrał; bardzo ciepło i sympatycznie go wspominam. W sprawach tej
specyficznej ochrony, działał bardzo rozsądnie i samodzielnie, angażując mnie tą
problematyką zaledwie od wielkiego święta.
Kierownicy działów ewidencji oraz gospodarczego, zaawansowani stażem, uznali wkrótce, że awans do Okręgu, stanowi dobrą okazję by przejść na
zaopatrzenie emerytalne. Dział ewidencji i zatrudnienia powierzyłem Jurkowi
Sobolewskiemu, z którym miałem pewne kłopoty w Zakładzie w Brzegu – z jednej strony familiarny w stosunku do bliższych podwładnych („Kochana… zrób mi
herbaty”), z drugiej dość uparty w formalizowaniu niektórych spraw, lecz przede
wszystkim z kłopotami sercowymi, w które wtedy jeszcze nie wszyscy wierzyliśmy.272 Mniej nerwowa, nie bezpośrednio odpowiedzialna praca kierownika

272
Jurek Sobolewski zmarł 15 maja 1994 r. Zob. wspomnienie pośmiertne: M. Wołowicz:
Nauczyciel „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1995 nr 10 s. 103-105
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działu w okręgu wydała się i nam, i jemu, rozwiązaniem optymalnym. Dział
gospodarczy objął Henryk Klim.

W swoim gabinecie w Opolu

Kadra naczelników jednostek podległych była dość stabilna i nie
wymagała gwałtownych zmian. Niektóre nominacje dokonane zostały dopiero co;
np. Zenon Michalak przeniesiony był z Grodkowa do Głubczyc. Zakładami
kierowali: w Brzegu jako się rzekło - Jerzy Sobolewski, w Głubczycach - Zenon
Michalak, w Kędzierzynie–Koźlu - Jerzy Chabałowski, w Kluczborku - Zygmunt
Lipiński, w Nysie - Albin Przybyłowski, w Prudniku - Krystian Sopała, w OPS
w Opolu - Sławomir Żukowski, w Strzelcach Opolskich w Zakładzie Nr 1 - Emil
Wdowiarz, Nr 2 - Władysław Gębala. Po przejściu Ryszarda Grybosia na stanowisko zastępcy dyrektora w Okręgu, naczelnikiem Aresztu w Opolu mianowaliśmy Mirosława Karcza, przeniesionego z Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach
Opolskich.
Żeby zamknąć już ten temat: na stanowisko naczelnika w Brzegu
przeniesiony został Edward Szarkowski, o ile pamiętam ze stanowiska kierownika
działu penitencjarnego w Nysie. W związku z chorobą, a później zgonem
naczelnika Zygmunta Lipińskiego na stanowisko to w Kluczborku mianowano
Henryka Zwierzyńskiego, a gdy z uwagi na jego nieudolność w kierowaniu
jednostką trzeba go było zdjąć ze stanowiska, na jego miejsce przenieśliśmy Jana
Tkaczyka z Brzegu. Po odejściu na emeryturę naczelnika Krystiana Sopały,
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naczelnikiem Aresztu w Prudniku mianowaliśmy Adama Pietrasa. Ośrodkiem
Doskonalenia Kadr w Turawie kierował sprawnie i w sposób w zasadzie
niekwestionowany Bogdan Anioł. Taka była mniej więcej obsada stanowisk
kierowniczych w Opolskiem, gdy odchodziłem do Kalisza. Niestety niedługo
potem przyszło mi przemawiać nad grobem Ryszarda Czuchrija z Opola i Jana
Tkaczyka z Kluczborka. W pogrzebie Bogdana Anioła uczestniczyłem już jako
emeryt.
Choć niektórzy „życzliwi” przewidywali, że na kompletowanie składu
osobowego Okręgowego Zarządu, będzie chciał wpływać były dyrektor
Okręgowego Zarządu, sędzia Mieczysław Jankowski, nic takiego nie miało
miejsca. Nasze kontakty przez cały czas mej służby w Opolu były wręcz
towarzyskie, a sędzia radził mi, gdy o to prosiłem i wspierał wiele naszych
przedsięwzięć. Z naszych rozmów pozostał zrealizowany, w latach dziewięćdziesiątych w Kaliszu, pomysł powołania Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Niejako forpocztę tego Towarzystwa stanowił, opublikowany w prasie
penitencjarnej, apel naszego psychologa, Wacława Mitoraja do psychologów
penitencjarnych o utworzenie „Sekcji Psychologii Penitencjarnej w Polskim
Towarzystwie Psychologicznym”. 273
Okazało się, że dobór na stanowiska funkcjonariuszy w okręgowych
zarządach, jako średnich szczebli administracji penitencjarnej wcale nie jest łatwy.
Nie chodzi o dyrektorów, ich stanowiska były w zasadzie równorzędne do
stanowisk naczelników wydziałów w Centrali. Odpowiedzialność i płace stosowne do kompetencji i odpowiedzialności. Problem dotyczył stanowisk kierowników działów w okręgach. Z jednej strony powinni legitymować się określonym
doświadczeniem i umiejętnościami, aby mogli organizować i nadzorować pracę
w poszczególnych pionach służb (służba penitencjarna, ochronna, finansowa,
gospodarcza itd.), z drugiej zaś niewielkie kompetencje i pośrednia tylko
odpowiedzialność za wyniki pracy tych pionów w poszczególnych zakładach
karnych i aresztach śledczych. Ich usytuowanie w tabelach płacowych niższe
w porównaniu z płacami naczelników jednostek podstawowych. No i honory,
sytuacja w środowisku, mniejsze. Innymi słowy żaden z naczelników zakładów
karnych czy aresztów nie marzył o stanowisku kierownika działu w okręgu.
Wyjątki – nieliczne. Ta sytuacja skłoniła nas wspólnie z moim zastępcą
Ryszardem Grybosiem, do zgłoszenia Centralnemu Zarządowi postulatów, by
w okręgach nie było podziału na branże, na piony, ale by poza dyrektorem i jego
zastępcą istniały tylko stanowiska inspektorskie, niekierownicze. Inspektorzy
273

W. Mitoraj: List otwarty do psychologów więziennych „Gazeta Penitencjarna” 1989

nr 18 s. 5
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pracowaliby pod bezpośrednim nadzorem dyrektora lub jego zastępcy, stosownie
do podziału zakresu czynności między nimi. Zgłaszałem to później w Zespole
powołanym przez dyrektora S. Jabłonowskiego, któremu przewodniczył dyrektor Okręgu we Wrocławiu, Piotr Rymarski. Wnioski przez nas formułowane
w tamtym czasie nie zostały wysłuchane; wydają się być natomiast w części
realizowane w działających dziś „inspektoratach Służby Więziennej”.

Nasza działalność podstawowa
Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Opolu podlegało jedenaście aresztów śledczych i zakładów karnych. Wszystkie mieściły się w ramach
jednego województwa – okręg nasz mógł się więc w zasadzie nazywać „Wojewódzkim Zarządem Zakładów Karnych”.
Oto te areszty śledcze i zakłady karne:

Areszt Śledczy w Opolu
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Zakład Karny w Brzegu

Zakład Karny w Głubczycach
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Zakład Karny w Grodkowie

Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu
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Zakład Karny w Kluczborku

Zakład Karny w Nysie
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Zakład Karny [dawniej: Ośrodek Przystosowania Społecznego] w Opolu

Areszt Śledczy w Prudniku
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Zakład Karny Nr 1 Strzelcach Opolskich

Zakład Karny Nr 2 Strzelcach Opolskich

Nie ukrywam, iż miałem podejmując pracę w Opolu, świadomość
pewnych atutów, mnie wspierających. Podejmowałem się pracy w terenie, rezygnując z własnej woli z zaszczytnego, lecz bez wielkich kompetencji, stanowiska
naczelnika wydziału w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, znałem
wszystkich znaczących w tym Zarządzie decydentów. Nie musiałem przed nimi
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od razu padać na kolana, mogłem podejmować dyskusje i rozmowy. Znałem
intencje działań Centrali, mogłem je realizować nawet z pewnym wyprzedzeniem
i zgłaszać także swe wątpliwości. No i byłem też świeżo mianowanym doktorem
nauk prawnych, z określonym dorobkiem i doświadczeniem.
Problemy, jakie stanęły przed nowopowołanym Okręgowym Zarządem
Zakładów Karnych, niewiele z pewnością odbiegały od tych, którymi musieli
zajmować się dyrektorzy innych okręgów więziennictwa. Sądzę, iż jeśli chodzi
o poziom szeroko rozumianej działalności penitencjarnej, Okręg nasz tradycyjnie
oceniany był wysoko. Niezły poziom pracy wychowawców, rozbudowane zatrudnienie wewnątrz zakładów i poza ich terenem, dobra praca przywięziennych
zakładów pracy w Strzelcach Opolskich, Nysie i Brzegu. Wysoka ocena działalności szkół w Nysie i Strzelcach Opolskich. Dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami kadra kierownicza zakładów karnych i aresztów śledczych. W tych
zakresach działalności więziennictwa opolskiego, kilkuletnie pozostawanie bez
wyodrębnionego tu średniego szczebla administracji penitencjarnej, nie odbiło się
negatywnie. Okręg wrocławski, któremu opolskie zakłady i areszty podlegały, nie
traktował ich po macoszemu.
Inaczej rzecz się miała, gdy chodzi o stan techniczny i sanitarny obiektów
więziennych. Zakład Karny w Głubczycach bez kanalizacji – kubły sanitarne
w celach mieszkalnych. W kilku jednostkach ogrzewanie piecowe. Potrzeba
remontów i modernizacji większości zakładów karnych i aresztów śledczych.
No i problemy z funkcjonowaniem Ośrodka Przystosowania Społecznego dla umieszczonych z odchyleniami od normy psychicznej w Opolu. Problematyką ośrodków przystosowania społecznego zajmuję się w innym miejscu
wspomnień.
Należy chyba zatrzymać się przy niektórych sprawach funkcjonowania
więziennictwa opolskiego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i przyjrzeć im
się bardziej szczegółowo.
Nagle okazało się, iż mamy problem, z obsadą stanowiska dyrektora
Przedsiębiorstwa Wyrobów Skórzanych w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach
Opolskich. I to w sytuacji dość dramatycznej. Otóż z dnia na dzień aresztowano
dyrektora Przedsiębiorstwa. O co poszło? Czasy były takie, że wiele towarów
dostępnych na rynku konsumenckim było reglamentowanych. Na kartki były
także buty. I choć nasze Przedsiębiorstwo produkowało tylko obuwie robocze
i ochronne, znaleźli się tacy, by jedną czy dwie pary obuwia kupić. Niestety byli
wśród nich nawet pracownicy Centrali Więziennictwa. I sprawa się rypła…
Dyrektora oskarżono o wyjęcie pewnej partii butów spod reglamentacji. Znalazł
się odpowiedni przepis i dyrektora osadzono w celi Aresztu Śledczego w Opolu.
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Słuchać i patrzeć było trudno, tym bardziej, że nikt nie chciał się, zwłaszcza z tych
z góry, przyznać do jakichkolwiek nacisków lub interwencji. Na powrót do pracy
aresztowanego dyrektora nie można było liczyć. Trzeba było powołać następcę.
Zgodnie z sugestią mojego zastępcy i naczelnika Emila Wdowiarza, wśród
kandydatów znalazł się Pan Jacek Lyka, zamieszkały w Strzelcach Opolskich,
wicedyrektor do spraw pracowniczych jednego z opolskich wapienników.
Centralny Zarząd zaakceptował mój wniosek i mianował J. Lykę dyrektorem
Przedsiębiorstwa.

Z Dyrektorem Przedsiębiorstwa Wyrobów Skórzanych w Zakładzie Karnym
Nr 1 w Strzelcach Opolskich Jackiem Lyką

Wybór okazał się trafny, mimo pewnych niechęci załogi przed kimś
z zewnątrz; wystarczy popatrzeć na wyniki produkcyjne, i nie tylko, Przedsiębiorstwa, osiągane nawet jeszcze w latach dwutysięcznych.274

G. Kacalski: Robocza elegancja „Forum Penitencjarne” 2001 nr 4 s. 18, il. [Dobra
kondycja produkcyjna i finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Obuwniczego w Strzelcach Opolskich,
„firma jest absolutnym liderem w tej branży, dostarcza na polski rynek 27 proc. tego typu obuwia”,
„zatrudnia 420 osób, z czego 253 to skazani”. „Przedsiębiorstwem kieruje sprawny i prężny menadżer
– dyrektor Jacek Lyka, całym sercem oddany firmie…”]; J. Cegielska: Oferty z Giełdy „Forum
Penitencjarne” 2001 nr 7 s. 10-11, il. [Niektóre przedsiębiorstwa, „jak Przedsiębiorstwo Przemysłu
Obuwniczego w Strzelcach Opolskich uzyskują dla swoich towarów polskie i europejskie certyfikaty,
potwierdzające ich wysoką jakość”.]
274
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Z funkcjonowaniem szkół przywięziennych nie mieliśmy żadnych problemów; ich dyrektorzy – Stanisław Tubek w Strzelcach Opolskich275 i Eugeniusz
Twardowski w Nysie, cenieni pedagodzy, sprawnie kierowali swoimi szkołami.

Z Dyrektorem Zbiorczego Zakładu Szkolnego w Strzelcach Opolskich
Stanisławem Tubkiem; na drugim planie Jan Kucharski

W kształceniu kursowym skazanych nawiązaliśmy ścisłe kontakty
z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Nauczaniem skazanych zainteresowaliśmy opolskie uczelnie.276
Z działalnością kulturalno-oświatową zakłady karne radziły sobie same;
pomagał im w tym z pasją inspektor działu penitencjarnego Jan Ratajczak,

275
S. Tubek publikował w prasie zawodowej wiele artykułów przez długi okres czasu, bo
już w latach siedemdziesiątych, a także dwutysięcznych. Zob. np.: S. Tubek: Rola i znaczenie oceny
„Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 5 s. 1, 4, 6, Współpraca, która przynosi efekty. Rodzina – skazani
– szkoła. „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 11 s. 1-2, Uczniowie w szkole. Badania ankietowe. „Gazeta
Penitencjarna” 1976 nr 9 s. 3-4, Specyfika pracy w szkołach przywięziennych „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 2000 nr 1 s. 37-38. Zob. też: D. Widelak: Za siedmioma bramami „Głos Nauczycielski” 1994 nr 25 s. 4 oraz: Szkolnictwo przywięzienne w Polsce (1945-1995). Opole 1999
276
E. Sapia-Drewniak: Wychowawcze aspekty funkcjonowania szkoły przywięziennej
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pedagogika” 1991 z. 23 s. 109-113
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inicjując i organizując zwłaszcza spotkania ze skazanymi pisarzy i innych osób,
legitymujących się dorobkiem w kulturze. 277
Problematyka inwestycyjno-remontowa zajmowała, zgodnie z podziałem
obowiązków, wiele czasu memu zastępcy, Ryszardowi Grybosiowi. Współdziałał
z naszą Panią inżynier, kierownikiem działu inwestycji Bożeną Turską i inżynierem Jerzym Rabsztynem. Dużego zaangażowania i wytrwałości Ryszardowi
nigdy nie brakowało. A zadań było bez liku. Po 15. latach starań przystąpiono do
kapitalnego remontu Zakładów Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz w Kluczborku.
Oddano do użytku nowy pawilon mieszkalny w Zakładzie w Głubczycach.
Wybudowano i wyposażono halę produkcyjną w Zakładzie w Nysie. Wybudowano nowe budynki mieszkalne dla funkcjonariuszy w Brzegu, Nysie i Strzelcach.
Dokonano wielu remontów bieżących i modernizacyjnych obiektów więziennych.
Mimo to w czasie kontroli kompleksowej Centrala wskazała nam na wciąż
ogromne potrzeby na tym odcinku działalności.
Wobec ciągle dużego zapotrzebowania na pracę skazanych czyniliśmy za
zgodą Centrali starania o zbudowanie od podstaw zakładu karnego typu półotwartego na obrzeżach miasta. Inwestorem miały być przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych. Wobec zmieniających się reguł na rynku pracy, z realizacji tej
inwestycji nic nie wyszło, choć przygotowania były zaawansowane.
Podejmowaliśmy na Opolszczyźnie próby łączenia dobrego wykonywania obowiązków służbowych z myśleniem koncepcyjnym. Dotyczyło to przede
wszystkim: problematyki przygotowywania do wolności, zwłaszcza do warunkowego zwolnienia, skazanych długoterminowych, zrealizowania rozwiązań
odnoszących się do zakładów karnych przejściowych, przygotowania i ewentualnego sprawdzenia w praktyce koncepcji tzw. oddziałów wewnętrznych, czyli
zmiany struktury wewnętrznej i funkcjonowania większych zakładów karnych.
Analizowaliśmy też możliwości realizowania ustawowych celów funkcjonowania
ośrodków przystosowania społecznego na przykładzie naszego Ośrodka dla
umieszczonych niepełnosprawnych psychicznie. Przykładaliśmy dużą wagę do
inicjowania i wspierania działalności społecznych rad penitencjarnych. Nie
broniliśmy się także przed zadaniem wypracowywania odpowiednich form pracy
ze skazanymi niepełnosprawnymi fizycznie, zwłaszcza niewidomymi.

277
Zob. np. K. Koźniewski: Ciekawi świata. Spotkania autorskie w więzieniach. „Polityka”
1987 nr 9 s. 7, rys., Bunt w więzieniu - bez cudzysłowu „Kultura” 1990 nr 4 s. 1, 4; MPP s. t. III s. 898;
J. Hen: Inny, inny świat „Dziś” 1992 nr 5 s. 110-118
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Ochrona, ochrona
Zabezpieczanie przed ucieczkami więźniów jest niewątpliwie jednym
z głównych zadań więziennictwa. Nie można resocjalizować więźnia, który
„wybrał wolność”. Pozostający nielegalnie na wolności musi dokonywać kolejnych naruszeń prawa, by żyć.
Także więc, dyrektor okręgu więziennictwa musi zajmować się problemami bezpieczeństwa zakładów, rozumianego zarówno jako zapobieganie
ucieczkom, jak i dawanie bezpieczeństwa skazanym i tymczasowo aresztowanym,
ale i funkcjonariuszom. Sam w Opolu nadzorowałem spełnianie związanych z tym
zadań. Kierownikiem działu ochrony, jak już wspomniałem, mianowałem Janka
Cedrę, absolwenta Akademii Spraw Wewnętrznych. W tej uczelni sprawom
bezpieczeństwa i ochrony nadawano odpowiednią rangę. Janek był młodym,
sprawnym, i jak to czasem sam podkreślał, „mobilnym” funkcjonariuszem. Sprawami, za które odpowiadał zajmował się z zaangażowaniem. To, wręcz emocjonalne czasem, zaangażowanie obracało się niekiedy przeciwko niemu. W czasie
przeprowadzanych przez siebie kontroli zdarzało mu się wydawać liczne,
drobiazgowe polecenia, których wykonania później albo nie był w stanie
dopilnować, albo w zmieniających się warunkach w poszczególnych zakładach
i aresztach korygować. Problem niezbyt konsekwentnego egzekwowania wykonawstwa tych poleceń podniesiono w czasie przeprowadzanej przez Centralę
kontroli kompleksowej, i zaliczono ten odcinek naszej działalności z dużymi
zastrzeżeniami.
Inna rzecz, że miał J. Cedro niezbyt udanych, moim zdaniem, przesadnie
formalizujących sprawy przełożonych w Warszawie, a ja swoją nie zawsze na
czas subordynacją wobec nich, pracy mu nie ułatwiałem. Podam przykłady.
Centrala, ze znanych sobie powodów, zarządziła tzw. wzmożenie czujności, któregoś tam stopnia i polecono, by dyrektor okręgu i jego zastępca pełnili
dyżury w siedzibach okręgów. Tak się składało w Opolu, że zarówno mój
zastępca jak i ja, mieszkaliśmy w budynku zakładowym położonym jakieś 20 m
od murów Aresztu Śledczego i nie dalej jak 100 m od budynku biurowego
Okręgu. Ustaliłem w tej sytuacji, iż będziemy z Ryszardem, pełnili te dyżury
w domu, tym bardziej, iż mieliśmy w mieszkaniach aparaty telefoniczne
wewnętrznej centrali Aresztu i Okręgu. I zdarzyło się, że naczelnik Wydziału
Ochrony i Dowodzenia, Roman Kląskała, rozmawiając w nocy z naszym
funkcjonariuszem w punkcie dowodzenia Okręgu, o takiej modyfikacji sposobu
pełnienia przez nas dyżurów się dowiedział. No i afera! Polecił, abym rano skoro
świt zameldował się telefonicznie u generała S. Jabłonowskiego. Zameldowałem
się, wyjaśniłem sprawę, i nadal dyżury realizowaliśmy na opolską modłę, tym
razem już za przyzwoleniem szefa.
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Nie ukrywam, iż fakt, że miałem za sobą czternastoletni staż pracy
w Centrali, że znałem wielu naczelników wydziałów, że miałem tam i przyjaciół
i z pewnością ludzi mniej mi życzliwych, miał wpływ na moją pracę w Opolu,
a później i w Kaliszu. Ja po prostu nie zawsze musiałem stać na baczność.
I znów przykład: wizytujący nas inspektor Wydziału Ochrony, B. M. nie
zechciał zamieszkać w naszym pokoju gościnnym w Opolu, ani w Ośrodku
w Turawie, tak jak czynili to zazwyczaj inni. Zamieszkał w podopolskim
zajeździe. Następnego poranka kierownik J. Cedro zwrócił się do mnie z prośbą
o interwencję w tym zajeździe, gdyż B. M. nie chcą „zwolnić” z hotelu, dopóki
nie uiści zapłaty za wyrządzone szkody. Podobno poprzedniego dnia wieczorem
pod wpływem alkoholu awanturował się i uszkodził drzwi do pokoju. Odmówiłem
interwencji… jeszcze czego? Nie interweniowałem także, kiedy w Głubczycach
w czasie trwania Obozu Studenckiego, studenci upili dokumentnie inspektora
J. K., opiekuna tego Obozu z ramienia Wydziału Penitencjarnego w Centrali.
Takie przypadki niestety od czasu do czasu się zdarzały w terenie przedstawicielom Centrali; pracując w tej Centrali nie miałem o tym pojęcia.
O podobnych przypadłościach moich pracowników Okręgu nie słyszałem, nie przypuszczam by miały miejsce. Nie obywało się przecież jednak bez
nieprawidłowości w ich postępowaniu. Musiałem np. rozpatrywać nieprzyjemną
w sumie sprawę strażnika ochrony, pełniącego służbę w Ośrodku Doskonalenia
Kadr w Turawie. Okazało się, że pośredniczył nielegalnie w transakcji z więźniem
tam zatrudnionym; wziął od niego pieniądze, by kupić mu buty; lecz do czasu tego
zakupu potraktował pieniądze, jako swoistą zaliczkę.
Pamiętam też rozmowę z jednym z funkcjonariuszy działu ochrony
Zakładu Karnego w Nysie, powodującym ciągłe awantury w rodzinie i środowisku zamieszkania. Po rozmowach z naczelnikiem Zakładu zproponowałem
funkcjonariuszowi mieszkanie w Strzelcach Opolskich i przeniesienie do Zakładu
Karnego Nr 1 w tym mieście. Funkcjonariusz poprosił o pozostawienie go
w Nysie, a za to on będzie mi „uprzejmie donosił”, o wszystkich nieprawidłowościach w tym Zakładzie i środowisku. Chyba jeden tylko raz w swym zawodowym życiu nie wytrzymałem i… po prostu szantażystę wyrzuciłem z gabinetu,
osobiście fatygując się otwarciem drzwi… Obecni w sekretariacie byli zaskoczeni.
Bezposrednio potem zameldowałem o zajściu dyrektorowi S. Jabłonowskiemu.
Sam się po sobie takiej reakcji nie spodziewałem; bezczelność funkcjonariusza
przekraczała jednak wszelkie granice.
Sprawowanie nadzoru nad służbą ochronną wymagało dokonywania
okresowych, niezapowiedzianych kontroli nocnych zakładów karnych i aresztów
śledczych. Aby to były rzeczywiście kontrole niezapowiedziane, sam sobie byłem
i kontrolującym i kierowcą służbowego samochodu. Różne były wyniki tych
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kontroli. Okazało się np., iż na wartowniach, stanowiących punkty dowodzenia
w zakładach i aresztach, funkcjonariusze, którzy nie pełnili służby na posterunkach po prostu najzwyczajniej w świecie oglądają sobie telewizję. Mimo, że
w jednym z zakładów przed laty miała miejsce ucieczka więźniów w czasie, kiedy
funkcjonariusze pasjonowali się transmitowanym w telewizji meczem piłkarskim.
W Głubczycach, kiedy pewnego razu obserwowałem przekazywanie służby przez
zmianę dzienną zmianie nocnej, dowódca zmiany nie raczył nawet, mimo mojej
obecności, wyłączyć telewizora. No i zniknęły odbiorniki telewizyjne z wartowni;
przypilnować, by funkcjonariusze nasłuchiwali nocą, co w oddziałach mieszkalnych, co w ogóle w zakładzie, a nie słuchali radia z przynoszonych odbiorników
– na to nie było sposobu. Trzeba było zdać się na solidność w wykonywaniu
zadań przez funkcjonariuszy Głubczyc i nie tylko.
Kontrole nocne, zwłaszcza zaś wizytacje w godzinach nocnych pomieszczeń kuchennych, zwłaszcza w starych obiektach więziennych, przynosiły obserwacje nie należące do tych najsympatyczniejszych. Zmorą takich pomieszczeń
były nieraz karaluchy. Obiekt Aresztu Śledczego w Prudniku musieliśmy z tego
powodu poddać generalnej detoksykacji, połączonej z czasowym wyprowadzeniem więźniów.

Zbiorowe protesty
Środowisko więzienne - jeśli zważyć chociażby, na życiorysy osób
pozbawionych wolności, czy bardziej uczenie, na charakterystykę populacji więziennej - jest środowiskiem konfliktogennym. A przecież musi także dochodzić do
spięć na linii funkcjonariusz – skazani. No i warunki ścieśnienia w celach więziennych - co najmniej kilka osób, pozostających nieraz bez stałego zajęcia. Rodzi
to oczywiście nieporozumienia, zatargi, żale i skargi.
Mimo to, do zbiorowych protestów więźniów dochodzi w polskich
warunkach rzadko. Zdarza się to głównie w czasach niepokojów społecznych,
w atmosferze poprzedzającej nowelizacje prawa karnego, w trakcie oczekiwań na
ewentualną amnestię. W czasie mojej ponad pięcioletniej służby na Opolszczyźnie
też miało miejsce kilka takich wypadków. Moje doświadczenie, nabyte zwłaszcza
w trakcie rozmów z więźniami w okresie stanu wojennego (Radom, Hrubieszów,
Jastrzębie Zdrój), skłaniało mnie zawsze do zachowywania daleko idącego
spokoju, nawet, jeśli był to spokój udawany. Wiedziałem, że każde moje, dyrektora Okręgu, pojawienie się w zakładzie karnym w czasie trwających tam niepokojów, tylko podgrzeje atmosferę. Dowiedzą się o tym więźniowie, komentować
będą funkcjonariusze.
- „Zaszło coś ważnego skoro szef przyjechał.”
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Oczywiście nie można było tych niepokojów lekceważyć, trzeba było
poszukiwać wspólnie z naczelnikami zakładów sposobów wyjścia, rozwiązywania
lub przynajmniej łagodzenia sytuacji. Korzystaliśmy wtedy oczywiście z łączności
telefonicznej lub radiotelefonicznej. Nieraz potrzebne było spotkanie z naczelnikiem; wtedy jednak miejscem tego spotkania nie musiał być zakład karny.
Pamiętam jak kilka razy spotykaliśmy się z naczelnikiem Emilem Wdowiarzem
z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, po prostu w kawiarni. To na
ogół pomagało.
Lecz był też zbiorowy protest pokaźnej grupy skazanych w Zakładzie
Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich, polegający głównie na odmowie pracy.
Naczelnik W. Gębala jakoś sobie z więźniami radził, przekazał mi jednak pewnego dnia prośbę więźniów o spotkanie ze mną. W trakcie spotkania z tzw. Komitetem strajkowym, więźniowie w obawie widocznie o ewentualne represje
„postrajkowe”, chcieli ode mnie gwarancji, iż nikogo z biorących udział w proteście, nie przetransportujemy do innego zakładu. Od tego uzależniali zakończenie
protestu. Ponieważ rozmowa przebiegała w spokojnej atmosferze i można się było
rzeczywiście spodziewać końca sprawy, więźniowie byli przekonani, że takie
zapewnienie z mej strony otrzymają. A ja nie mogłem na to przystać. Przecież
przeniesienie więźnia do innego zakładu karnego nie zależy wyłącznie od decyzji
administracji penitencjarnej. Administracja ta np. musi wykonać polecenie sądu,
gdy toczy się ewentualne postępowanie w drugiej sprawie, gdy skazanego
potrzebuje sąd, jako świadka, choćby nawet w sprawie cywilnej itp. Rozmowy
jeszcze trochę potrwały, lecz więźniowie też ludzie. A przecież łatwiej byłoby dać
słowo, a później…
Buntu więźniów z prawdziwego zdarzenia na Opolszczyźnie w latach
1984-1989 nie mieliśmy, choć płonęły więzienia w Goleniowie, Nowogardzie
i toczyły się wręcz walki w Zakładzie Karnym w Czarnem. To jednak nie
przychodziło z niczego, tak sobie. To wymagało przede wszystkim rozmów
z więźniami, przebywania z nimi w szkole, w miejscu pracy także poza zakładem
karnym. Pamiętam takie spotkanie w Strzelcach Opolskich, kiedy na postulaty
więźniów, by zwiększyć liczbę otrzymywanych od rodzin paczek, ja odpowiadałem, iż to oni powinni, pracując odpłatnie, słać paczki do rodzin. Kiedy oni
mówili o swoich rodzinach, ja odwzajemniałem się opowieściami o mych
kilkuletnich wnuczkach. Kiedy więźniowie z Zakładu Karnego w Głubczycach
skarżyli się na warunki pracy w Hucie Łabędy, pojechaliśmy do Huty z naczelnikiem Zenonem Michalakiem i sami poznaliśmy warunki pracy więźniów przy
czyszczeniu… dopiero co wygaszonych kotłów.
I jeszcze jedno. Rozpatrywanie skarg więźniów, zgłaszanych także na
piśmie. Przyznaję, iż do dnia dzisiejszego (chyba?) procedura rozpatrywania
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tych skarg jest wprost niezrozumiała i nazbyt biurokratyczna. Jeśli więzień
poskarży się na przykład na niesmaczny obiad, i naczelnik zakładu nie przyzna
mu racji, zobowiązany jest przesłać skargę do okręgu, by trafiła nawet do Centrali.
A przecież poza zakład karny i areszt śledczy powinny trafiać tylko skargi na
samego szefa tego zakładu czy aresztu; skargi na jego personel powinny być
załatwiane ostatecznie na miejscu, co nie wyklucza okresowego badania prawidłowości załatwiania tych skarg. Problem nierozwiązany od lat. W dyskusjach na ten
temat miałem okazję uczestniczyć jeszcze, jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego w latach siedemdziesiątych.278 Dyskusje trwały i w latach osiemdziesiątych,
gdy musiałem skargi rozpatrywać na Opolszczyźnie. 279 I pozostaje chyba problemem nadal.280
W okręgu opolskim umówiliśmy się, iż kiedy żalący się ma rację, to
trzeba mu tę rację przyznać, po prostu, po ludzku. Załatwiamy przecież tyle
indywidualnych spraw, uczestniczymy w rozwiązywaniu tylu różnych problemów, że błędy mogą się w działaniu zdarzać. I tak postępując kształtowaliśmy
odpowiednią atmosferę w zakładach i aresztach, unikaliśmy sytuacji konfliktowych. Tylko, że sporządzana przez nas także rzetelnie statystyka skarg, ustawiła
nas w skali Kraju na pierwszym miejscu pod względem skarg uznanych za
zasadne. A wniosek stąd płynący: „najgorzej postępują ze skazanymi na Opolszczyźnie”.
Lecz kiedy minęła fala protestów i buntów w Kraju pisarz Kazimierz
Koźniewski napisał w „Kulturze”: 281
278
J. Majer: Mity groźniejsze od prawd „Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 141 s. III;
P. Rymarski: Pieniactwo „Gazeta Penitencjarna” 1972 nr 144 s. I; J. Lipiński: Skarga – fakt lekceważony „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 9 s. 3; Z. Jastrzębski [ps.] J. Korecki [nazwa]: Czy rzeczywiście
lekceważone? „Gazeta Penitencjarna” 1974 nr 10 s. 2; MPP t. II s. 136
279
CH. R.: Skargi w liczbach „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 12 s. 3; E. Zakrzewska: Gdy
skazany pisze skargę, „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 1 s. 6; R. Manterys: Gdy skazany pisze skargę
„Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 4 s. 13; H. Michalski: Formalnie w porządku… skarga bezzasadna
„Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 7 s. 3-4, fot.
280
M. Małek: Skargowy nokaut „Forum Penitencjarne” 2000 nr 10 s. 13, rys.; S. Kostarski:
Jeszcze o skargach „Forum Penitencjarne” 2001 nr 5 s. 23, il.; M. Czugajewski: Niezasadna, skarga
zasadna „Forum Penitencjarne” 2002 nr 5 s. 21; Skargowiec: Możliwe tylko w więzieniu „Forum
Penitencjarne” 2002 nr 8 s. 20, il.; W. Kowalski: Ciemna strona księżyca, „Forum Penitencjarne” 2002
nr 10 s. 18; polem.: H. Oleksy: Odpowiadając na pana skargę, „Forum Penitencjarne” 2002 nr 11
s. 22-23; A. Antoniak: O skargach raz jeszcze „Forum Penitencjarne” 2005 nr 4 s. 24, rys.; D. Odya:
Skazani skargi piszą… „Forum Penitencjarne” 2006 nr 4 s. 21, rys.
281

K. Koźniewski: Bunt w więzieniu - bez cudzysłowu „Kultura” 1990 nr 4 s. 1, 4
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I wtedy zastanowił mnie pewien fakt: obszar buntów? Geografia tych
buntów? W Polsce istnieje ponad sto sześćdziesiąt więzień, rozrzuconych
dosłownie po całym kraju, z największym ich zagęszczeniem w województwie
opolskim, jako że tam z przyczyn mi nieznanych Niemcy swego czasu wybudowali
szczególnie dużo więzień. Lecz oto choć przez wszystkie, lub niemal wszystkie,
obszary więziennictwa przeszły w lecie ubiegłego, 1989 roku, fale rozmaitych
niepokojów, protestów, strajków więziennych, demonstracji głodówkowych, itp. To
jednak w końcu naprawdę groźne, wielkie, a nawet krwawe bunty, największe
w historii PRL-u, wybuchły tylko w paru więzieniach położonych w północnozachodnim czy północnym regionie kraju.
Dlaczego? Dlaczego nie na Opolszczyźnie, gdzie też jest jedno i drugie
więzienie pełne recydywistów, gdzie też w lecie 1989 wystąpiły pewne niepokoje?
W ostatnich latach i ja, i inni literaci dostawaliśmy zaproszenia, aby
przyjechać do Opola i spotkać się - jako pisarze właśnie - z tamtejszymi
więźniami. Nikt z nas nie został zaproszony do więzień na Pomorzu Zachodnim.
Będąc dwukrotnie na takich spotkaniach literackich w więzieniach Opolszczyzny
przekonałem się, iż tamtejsze, okręgowe władze więzienne organizują swoim
– nazwijmy ich – „wychowankom” nader intensywne życie kulturalne i rozrywkowe. Dowiedziałem się, że dyrektor tamtejszego okręgu więziennego płk Józef
Korecki stale jeździ po podległych sobie „jednostkach”. Rozmawia z więźniami.
Znają go. Jeździ on, jeżdżą inni. Stale działająca siatka kontaktów między służbą
więzienną a więźniami o charakterze resocjalizacyjnym, a - mówiąc inaczej
- ludzkim.
Jeżeli - tak sobie - nikt pisarzy nie zapraszał na spotkania do Nowogardu,
ani do Czarnego, ani do Goleniowa, ani do Kamińska, do żadnego z tych więzień
na północy kraju - to, mam prawo tak domniemywać, może dlatego, że w tamtych
więzieniach panowały inne międzyludzkie stosunki, między służbą więzienną
a więźniami? Może tam była inna polityka resocjalizacyjna. Po owocach ich
- poznacie ...
Oczywiście: jestem najgłębiej przekonany, że tam, gdzie wybucha jakikolwiek bunt więźniów, tam nigdy nie występuje jakaś jedna przyczyna sprawcza.
Zawsze splatają się najrozmaitsze powody. Gdy w jakimkolwiek więzieniu
wybucha bunt, to dlatego, że jakieś faktyczne lub domniemane krzywdy odczuwane
przez więźnia, a mające swe źródło w stosunkach wewnątrz więzienia lub w jego
własnej karnej sprawie, zostają pobudzone z zewnątrz. Więzienia nie są izolowane! To nie przypadek, że bunty w więzieniach wybuchają niemal zawsze wtedy,
gdy całe społeczeństwo ogarnięte zostaje niepokojami, kryzysami, przeobrażeniami natury politycznej, państwowej, obywatelskiej, władze państwa zmieniają
się, poddawane rozmaitym naciskom.
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Rozmowy, rozmowy
Rzeczywiście, i w Zielonej Górze i w Opolu, korzystałem z każdej
okazji, by wizytując jednostki penitencjarne odbyć, choć kilka rozmów ze skazanymi. Dawało mi to pewien komfort psychiczny, pozwalało też niekiedy zobaczyć
bliżej niektóre problemy zakładu czy aresztu, stwarzało też okazje do refleksji.
Zdarzyło się jednak w 1988 r., iż na rozmowy ze skazanymi dojeżdżałem do
Strzelec Opolskich wiele dni z rzędu. Po jednej prawie przypadkowej rozmowie
ze skazanym w Zakładzie Nr 2 w tym mieście oraz analizie skarg nadchodzących
z tego Zakładu, postanowiłem bliżej przyjrzeć się atmosferze wśród skazanych
oraz relacjom między skazanymi i funkcjonariuszami.

Wśród skazanych w świetlicy więziennej

Poleciłem, aby przez zakładowy radiowęzeł ogłoszono informację, iż
zamierzam przyjmować skazanych na rozmowy osobiście. Zgłosiło się 116 chętnych. Były to dla mnie rozmowy niesłychanie trudne. Przede wszystkim dlatego,
że moimi rozmówcami byli ludzie skazani na długoterminowe kary pozbawienia
wolności, że ich problemy i kłopoty są znacznie poważniejsze od tych, z jakimi
zgłaszają się skazani na kary krótkoterminowe.
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Pamiętam zwłaszcza dwie rozmowy tam przeprowadzone. O jednej
z nich opowiedziałem Pani redaktor Małgorzacie Krassowskiej.282 Tak tę moją
relację opisała:
Czterdziestoparoletni mężczyzna wyglądający na znacznie starszego.
Chorował na gruźlicę kości. W zakładzie karnym znalazł się za zabicie swojej
żony. Był wtedy mocno pijany i chyba kwadrans znęcał się nad ciałem nieżyjącej
już kobiety. Świadkami tego tragicznego zajścia były dzieci. Dorastająca już
dziewczyna i mały chłopiec. Po osadzeniu go w więzieniu córka usamodzielniła
się, wyjechała na drugi kraniec Polski i zerwała z ojcem wszelkie kontakty. Co
gorsza, nie zainteresowała się losem młodszego brata, który trafił do Domu
Dziecka. Chłopiec nie czuł się tam dobrze i pisywał do ojca długie listy. Nie miał
do ojca żalu, pisał: „Tato, ja wiem, że nie zabiłeś mamy. Zrobiła to wódka".
Przestępca i jego syn snuli plany na przyszłość, bo to, że po wyjściu ojca
z więzienia zabierze on chłopca do siebie było pewne. Potem przez długi czas syn
nie pisał. Do zaniepokojonego człowieka dotarła w końcu wiadomość, że chłopiec
popełnił samobójstwo. Powiesił się w ubikacji. „Jak mam żyć?" - pyta zabójca
– „w więzieniu jestem prawie 15 lat, niedługo mogę wyjść, ale po co mam stąd
odejść?"
Uprawnień do emerytury czy renty sobie nie wypracował, zdrowia do
pracy nie ma, nie ma też mieszkania ani bliskich, jaka przed nim życiowa perspektywa, czy można mu pomóc?
O drugiej rozmowie ze skazanym opowiedziałem w wywiadzie dla
„Gazety Penitencjarnej.283 W rezultacie tej rozmowy doszło do anulowania
nałożonej na niego kary dyscyplinarnej i skorygowania opinii w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Mam wrażenie, że bez mojej interwencji do
tego by nie doszło. Po prostu uwierzyłem skazanemu, że wymierzona mu kara
dyscyplinarna - pierwsza od roku - została zastosowana zbyt pochopnie. Do
takiego samego wniosku doszedł zresztą także naczelnik...
Czy komuś przez te rozmowy pomogłem, jakie z nich płynęły korzyści?
Trudno ocenić. Myślę, iż rozmowa, jako sposób porozumiewania się między

282
M. Krassowska: Kiedy więzienie złe a wolność koszmarna „Gazeta Penitencjarna” 1989
nr 16 s. 8-9, „Gazeta Prawnicza” 1989 nr 17 s. 4; MPP t. III s. 893
283
Czy nadal pozostał pan optymistą?; z płk. dr. Józefem Koreckim dyrektorem Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Opolu rozm. B. Żyła i T. Zdulski „Gazeta Penitencjarna” 1989
nr 14 s. 4-5; MPP t. III s. 833
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ludźmi, może przynosić efekty nawet po długim czasie.284 Ja tamte rozmowy
wspominam po 23 latach. Myślę, że pomogły mi także wtedy, kiedy rok później,
doszło w Strzelcach Opolskich do zbiorowych protestów skazanych. Łatwiej było
się wzajemnie rozumieć.
Po takich rozmowach trudno być optymistą w sprawie przyszłych losów
wielu więźniów. Upływające lata, choroby, bezdomność, brak szans na najskromniejszą choćby emeryturę, konflikt z bliskimi albo brak z nimi kontaktów,
zmarnowane życie… Czy ktoś jest w stanie rzeczywiście im pomóc?

„Wolność pachnąca fiołkami”
W 1987 r., zajmujący się już od lat siedemdziesiątych problematyką
zakładów poprawczych i wykonywania kary pozbawienia wolności, redaktor
„Prawa i Życia”, Wiesław Łuka, zainteresował się tym, co robimy w penitencjarystyce na Opolszczyźnie. Interesowała go nie ta wielka penitencjarystyka, lecz to,
co dzieje się wśród skazanych, których próbujemy resocjalizować, to, co w stosunkach między skazanymi a personelem, to, co zwykło się określać „za
więziennym murem”. A że redaktor miał umiejętność pozyskiwania sobie ludzi,
i tych pozbawionych wolności, i tych w mundurach, przebywał wśród nas często
prawie przez dwa lata. Ukazało się w tym czasie kilkanaście artykułów, pod
wspólnym podtytułem: „Wolność pachnie fiołkami”. 285
W tamtych latach na seansach filmowych w Polsce, dostępnych początkowo jedynie wybranym, wyświetlano film „Nadzór”, obrazujący m.in. traktowanie osób podejrzanych i oskarżonych, przez organa ścigania „w czasach
minionych”. Na kolaudacji filmu, przed jego wejściem na ekrany, pokazano go
przedstawicielom dyrekcji Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, którzy
wnieśli wiele zastrzeżeń, dotyczących zwłaszcza przenoszenia realiów sprzed lat

284
Na znaczenie rozmów ze skazanymi zwracała uwagę wielokrotnie dr M. Gordon.
Zob. np.: M. Gordon: Czas niestracony. Rozmowa wychowawcza. „Gazeta Penitencjarna” 1979
nr 16 s. 5
285
W. Łuka: Bez czułych słówek „Prawo i Życie” 1987 nr 22 s. 1, 8-9, nr 23 s. 8-9, il., Brać
na wyczucie „Prawo i Życie” 1987 nr 45 s. 8, il., Do kogo ta poetycka mowa „Prawo i Życie” 1987
nr 42 s. 6-7, il., Grypsera „Prawo i Życie” 1987 nr 28 s. 1, 8-9, rys., Młotem w łeb „Prawo i Życie”
1988 nr 18 s. 8-9, il.; MPP t. III s. 816, Nadgryzanie przez dłuższy czas „Prawo i Życie” 1987 nr 35
s. 8-9, Wyjdę stąd, będę kradł „Prawo i Życie” 1988 nr 10 s. 8-9, il.; MPP t. III s. 816, Zbliżmy się do
siebie „Prawo i Życie” 1988 nr 6 s. 8-9, il.; MPP t. III s. 815 oraz: Biała laska z czujnikami. Specjalny
zakład karny: dla psychopatów, ociemniałych, niedoszłych samobójców, kalek. „Prawo i Życie” 1989
nr 14 s. 1, 8-9, il.; MPP t. III s. 837, Ludzie za murem „Tygodnik Kulturalny” 1988 nr 42 s. 6, il.,
Cwaniaków też dostrzegamy „Profile” 1989 nr 10 s. 21-23

273

do współczesności; nie podobała im się też dość drastyczna scena buntu
więźniów.
I stało się, że w czasie długiej rozmowy, redaktor W. Łuka namówił
mnie, abyśmy obejrzeli ten film, wspólnie z więźniami, w Zakładzie Karnym Nr 1
w Strzelcach Opolskich. Prawdę mówiąc, byliśmy głównie ciekawi reakcji
samych więźniów. Filmu wcześniej nie oglądałem. Myślę, przy okazji sam go
zobaczę, choćby trochę na zasadzie skosztowania owocu z drzewa zakazanego.
Zgodziłem się. Miałem sporo kontaktów z więźniami w Strzelcach, spotykałem
się z nimi i w klasach szkolnych i w halach produkcyjnych, miałem też
świadomość, iż są to więźniowie odbywający karę po raz pierwszy. No i wspólnie
z kierownictwem Zakładu ocenialiśmy dobrze atmosferę w Zakładzie.
Zasiedliśmy z redaktorem w świetlicy – ponad stu skazanych i kilkunastu
funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozpoczął się seans. Wszyscy, z pewnym
niepokojem oczekiwaliśmy, kiedy rozpocznie się więzienny bunt. I jest…
oglądamy na ekranie jak więźniowie uderzają platerami w więzienne drzwi, jak
krzyczą przez okna, jakie tam zamieszanie. A nasi więźniowie? Burza śmiechu,
gdzieniegdzie oklaski. I nic. Skąd ten śmiech? Prawdziwi więźniowie po prostu
byliby chyba lepszymi reżyserami i aktorami; w ich wykonaniu bunt byłby
przedstawiony bardziej realistycznie… I raz jeszcze okazało się, że więzień też
człowiek.
Artykuły W. Łuki czytano także w Centrali. Dlaczego cały cykl? I dlaczego wszystkie o Opolszczyźnie? I o czym jeszcze napiszą? W każdym bądź
razie, przyznam, iż raz dostałem prawdziwego pietra. Na jednej z narad dyrektorów okręgów w Popowie, generał S. Jabłonowski, ostrzegał wszystkich, choć
miałem pełne przekonanie, że chodzi mu o mnie, przed nieodpowiedzialnymi
publikacjami, zwłaszcza, jeśli dopuszcza się je bez autoryzacji. No i bezpośrednio
po naradzie skierowałem swe kroki do mieszkania redaktora W. Łuki, sygnalizując mu problem i prosząc, by publikację kolejnych „pachnących fiołków” odłożył w czasie.
Opolszczyzna w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, podobnie jak
i więziennictwo w innych okręgach, była otwarta na kontakty ze środowiskami
zewnętrznymi. Ukazywały się liczne publikacje, choć nie zawsze w prasie
centralnej. Na spotkania z więźniami zapraszano pisarzy, artystów, „ciekawych
ludzi”. O ile pamiętam w naszym okręgu gościliśmy m.in. Kazimierza
Koźniewskiego, Józefa Hena, którzy sami potem to wspominali,286 Stanisława

286
K. Koźniewski: Ciekawi świata. Spotkania autorskie w więzieniach. „Polityka” 1987 nr 9
s. 7, rys; J. Hen: Inny, inny świat „Dziś” 1992 nr 5 s. 110-118 [Spotkania autorskie w zakładach
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Myślińskiego, który na spotkaniach autorskich w kilku zakładach mówił
o Katyniu w duchu jawności, piosenkarkę Urszulę, która śpiewała i płakała razem
ze skazanymi,287 Alfreda Szklarskiego, Romana Kłosowskiego, Jerzego Zelnika
i Andrzeja Waligórskiego.
Zgłaszały się także ekipy filmowe; kręcono zarówno filmy dokumentalne, jak też sceny więzienne do filmów fabularnych. Zgodę na wejście ekip
filmowych wyrażali naczelnicy zakładów karnych, co najwyżej informując mnie
o tym.
Jedną ze zgód wyrażałem jednak osobiście. Naczelnik Emil Wdowiarz
w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich miał bowiem wątpliwości, czy
można zezwolić na filmowanie w godzinach nocnych. Scenariusz pamiętam,
przewidywał krótkie ujęcie kamery w taki sposób, by spoglądając z więziennego
korytarza można było widzieć przez kraty okienne księżyc w pełni. Kiedy następnego dnia naczelnik E. Wdowiarz częstował filmowców i mnie kawą, ubawiłem
się serdecznie. Kierownik ekipy filmowej opowiadał także z rozbawieniem, iż
kiedy filmowanie zamierzonej sceny się przedłużało i powtarzano ją kilkakrotnie
funkcjonariusz oddziałowy zwrócił się do filmujących w ostrych słowach:
- „Panowie kończcie! Drzwi celi i okno otwarte na oścież. Przecież
więźniowie w tej celi mogą się przeziębić.”
Kierownik kontynuował:
- „Słuchajcie. Ten funkcjonariusz swoim odezwaniem powiedział wszystko o tym, jak tu traktujecie więźniów, jaka tu atmosfera. Ta troska funkcjonariusza o zdrowie więźniów była w naszym odczuciu bardzo szczera.”
Odwiedzali nasze zakłady studenci. Zapamiętałem zwłaszcza pięciodniowy pobyt u nas studentów z Uniwersytetu w Toruniu w dniach 6-10.03.1989 r.
Zapoznali się w tym czasie z pracą Zakładów Karnych Nr 1 i 2 w Strzelcach
Opolskich, w Nysie, w Grodkowie i w Zakładzie Przejściowym w Choruli, a także
Ośrodka Przystosowania Społecznego w Opolu. Refleksjom, wątpliwościom, dyskusjom nie było wprost końca. Odbyły się u nas w Brzegu i Głubczycach
Ogólnopolskie Obozy Studenckich Naukowych Kół Penitencjarnych, o czym
wspominam w innym miejscu.

karnych Opolszczyzny: Brzeg, Nysa, Opole, Strzelce Opolskie nr 1 i nr 2 — refleksje ze spotkań ze
skazanymi i wychowawcami.]
287
W. Łuka: Zbliżmy się do siebie. Wolność pachnie fiołkami. „Prawo i Życie” 1988 nr 6
s. 8-9, il.; MPP t. III s. 815
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Z pewnym zażenowaniem, lecz i z niekłamaną satysfakcją, wspominam
słowa zastępcy dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa, Henryka Skolika
wypowiedziane w czasie narady członków kierownictw zakładów penitencjarnych
Opolszczyzny w grudniu 1988 r., poświęconej m.in. problematyce otwierania się
więziennictwa przed opinią społeczną:
- „Wasz dyrektor, płk Józef Korecki jest w tym względzie niewątpliwie
prekursorem”.
Warto chyba było…

Sypialnie dla odmawiających pracy
Dziś brzmi to wręcz nieprawdopodobnie; a jednak tak było. Przy
powszechnych wręcz możliwościach zatrudnienia więźniów, także w województwie opolskim, miały miejsce wcale nieodosobnione przypadki odmowy podjęcia
pracy, zwłaszcza przez młodocianych. Naczelnicy próbowali zachęcić ich do
pracy różnymi metodami i sposobami. Ukazywali korzyści wynikające z zatrudnienia. Wywiązującym się należycie z pracy udzielali nagród regulaminowych,
odmawiali udzielenia nagród tym, którym pracować się nie chciało. Odmawiającym wykonywania obowiązku pracy wymierzali kary dyscyplinarne, wykorzystując cały ich katalog. I niestety często nie pomagało. Niektórzy młodociani szli
w zaparte. Wybierali pobyt w zbiorowych celach, znajdowali rozmaite sposoby
spędzania czasu, i przede wszystkim wylegiwali się na łóżkach lub pod łóżkami.
Czuli się bezkarni, skoro kar dyscyplinarnych dla nich już zabrakło.
Wpadliśmy w Zakładzie Karnym w Nysie na przewrotny wręcz pomysł.
Przypomniało mi się, iż w czasie zapoznawania się z warunkami wykonywania
kary w więzieniu w Budziszynie, w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej,
zetknąłem się z praktyką wydzielania więźniom odrębnych cel dziennego pobytu
i sypialni. Postanowiliśmy więc „poprawić” warunki przebywania w celach tym
więźniom, którzy do pracy nie mieli żadnych chęci. Z jednej celi przenieśliśmy
wszystkie łóżka do drugiej; w pierwszej celi powstawała większa przestrzeń na
dzienne bytowanie, druga stawała się, dobrze wietrzoną w ciągu dnia, sypialnią.
Fakt, w tych celach trzeba było zmieścić tylu młodocianych ile przed eksperymentem. Więźniom najbardziej dokuczała możliwość lepszego przeszukiwania
jednej i drugiej celi przez funkcjonariuszy. W dzień przeszukiwano drobiazgowo
sypialnię, nocą można było dokładnie skontrolować celę dzienną. Nie obywało się
zresztą bez szczegółowych przeszukań osobistych przy przechodzeniu z jednego
drugiego pomieszczenia. Nie udawało się już tak łatwo przenosić do sypialni
papierosów. No, a w ciągu dnia można było co najwyżej położyć się na podłodze.
I proszę sobie wyobrazić, że to w dużym stopniu okazało się skuteczne. Liczby
odmawiających pracy malały. Okazało się po raz któryś, że „nikt nie jest bardziej

276

zły, niż mu na to pozwalają, i lepszy, niż mu się to opłaca”. Idylla jednak nie
trwało długo. Czujna Centrala dowiedziawszy się o naszych próbach radzenia
sobie z problemem – zresztą niczego celowo nie ukrywaliśmy – po prostu nam
tego zakazała.

Nieco więcej o Zakładzie Karnym w Nysie
Zakład Karny w Nysie, jako zakład dla młodocianych od zawsze znajdował się w zainteresowaniu zarówno Centrali Więziennictwa, jak i opolskich władz
penitencjarnych. Wiele tam zawsze się działo. Zakład ten dla wielu z nas kojarzył
się ze Stanisławem Wroną, który był tam uprzednio naczelnikiem. 288 W pierwszych latach siedemdziesiątych udało się nam S. Wronę pozyskać do Wydziału
Penitencjarnego w Warszawie. Po jego odejściu naczelnikiem w Nysie został
Jerzy Niekrasz, a po nim Albin Przybyłowski, który wspólnie ze swoim
kierownikiem penitencjarnym, a później zastępcą naczelnika, Grzegorzem
Otrockim stanowili, dobry, czasem oryginalny w działaniach, duet szefów
jednostki.

Pierwszy z lewej Albin Przybyłowski – naczelnik Zakładu Karnego w Nysie, Bożena
Siwczak – nieco później zastępca naczelnika, Józef Korecki

288
Stanisław Wrona przed objęciem stanowiska naczelnika w Nysie był kierownikiem
działu penitencjarnego w Centralnym Więzieniu w Strzelcach Opolskich i naczelnikiem więzienia
w Kamiennej Górze
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Oryginalny był cały zespół kierowniczy Zakładu: Leszek Herman
- kierownik Działu Penitencjarnego i Bożena Siwczak – psycholog, Eugeniusz
Twardowski i Władysław Bodzioch – dyrektorzy Zespołu Szkół w Zakładzie
Karnym w Nysie, Edward Wiśnios i Ryszard Pankiewicz – kierownicy Gospodarstwa Pomocniczego. Wychowawcą był m.in. Leszek Kuriata, twórca kabaretu
„Rżysko”, zdobywca wielu ogólnopolskich nagród. Dlaczego oryginalny? Tam
nie tylko skazani spotykali się na boisku do piłki siatkowej i rozgrywali
towarzyskie mecze z funkcjonariuszami, ale tam również, funkcjonariusze siadali
wspólnie z więźniami do stołu przy brydżu. 289 Tam w latach późniejszych zespół
muzyczny funkcjonariuszy dawał koncerty dla skazanych. 290 Zespół muzyczny
skazanych zdobywał nagrody w konkursach międzyzakładowych.291 Lecz przede
wszystkim tam funkcjonowała szkoła z prawdziwego zdarzenia, 292 tam naukę
zawodu więźniowie zdobywali w prawdziwych warsztatach szkolnych w miejscowym gospodarstwie pomocniczym. Kierownictwo Zakładu współpracowało
ściśle z ulokowaną z drugiej strony więziennego muru fabryką samochodów
„nysa”.
Oczywiście zdarzały się także w Nysie wydarzenia nadzwyczajne.
Pamiętam jak wszyscy przeżywaliśmy postrzelenie więźnia uciekającego na
oczach pilnującego funkcjonariusza z miejsca pracy poza terenem zakładu. Kiedy
więzień mimo ostrzeżeń uciekał dalej, funkcjonariusz użył broni, i trafił
uciekiniera w trakcie, kiedy pokonywał on… cmentarne ogrodzenie, za którym
chciał z pewnością czuć się bezpiecznie. Narzekaliśmy wspólnie z funkcjonariuszami policji, na niespójne i nieprawidłowe uregulowania odnoszące się do
używania broni wobec skazanych zatrudnianych na zewnątrz więzień w systemach zmniejszonego dozoru. Funkcjonariusz postąpił zgodnie z przepisami i tak
go szkolono; czy jednak nie lepiej byłoby odnaleźć zbiega choćby kilka dni
później, skoro nie był przecież groźnym przestępcą.
Zob. np. M. Sochacki: Rola gwary więziennej w drugim życiu zakładu karnego
„Kwartalnik Opolski” 1993 nr 1 s. 62-71 [„Ważne znaczenie resocjalizacyjne miały w ZK w Nysie
zawody sportowe organizowane wspólnie z funkcjonariuszami.”]
289
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G. Breitenbach, M. Słysz: Klawisz punk „Forum Penitencjarne” 2005 nr 9 s. 28, il.
[Sylwetka i muzyczne pasje sierż. Jarosława Jurka, oddziałowego Zakładu Karnego w Nysie, lidera
grupy „Powiem ci w poniedziałek”]
291
K. Duliński: Więzienny blues „Prawo i Życie” 1997 nr 34 s. 7, fot. [I Ogólnopolski
Festiwal „Blues zza krat” w Zakładzie Karnym w Wojkowicach; zespół kierowany przez kpt. Jana
Świętego]
292
I tak jest chyba do dziś skoro w artykule G. Bednarek, G. Borek, R. Lejczak: Szkoła i co
dalej? „Forum Penitencjarne” 2005 nr 8 s. 27, il. Czytamy m.in.: „W tej szkole czuje się atmosferę
nauki, klasy i pracownie wyglądają tak, jak w wielu szkołach za murami i tylko oddziałowy w mundurze przypomina, że to szkoła w więzieniu.”
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Ucieczki z miejsc pracy nie tylko w Nysie się zdarzały. Naczelnicy
próbowali poszukiwać ich często na własną rękę. Funkcjonariusze, którym udało
się zbiega odszukać lub ująć, byli zazwyczaj nagradzani. W dość niezręcznej
sytuacji znalazł się pewnego dnia naczelnik Albin Przybyłowski – powinien sam
siebie nagrodzić. Zdarzyło mu się samemu „ująć” własnego zbiega, który jako
„autostopowicz”, zatrzymał naczelnika jadącego samochodem do Opola, prosząc
o podwiezienie do miasta.
Były też próby ucieczki z terenu więzienia. Możliwości stwarzały
zwłaszcza częste transporty gotowych produktów z więziennego Gospodarstwa.
Pamiętam jednak, kiedy byliśmy przekonani, że ucieczka nie powiodła się skazanemu, a mimo to nie mogliśmy go w Zakładzie odnaleźć przez kilka dni.
Przeszukaliśmy głównie w Gospodarstwie wszystkie zakamarki; mniejsi posturą
funkcjonariusze wchodzili nawet w rury wentylacyjne, przejrzeliśmy wszystkie
włazy do kanałów centralnego ogrzewania… i nic. Okazało się jednak, iż skazany
był w tych kanałach, zaklinował się w nich i ledwo wydostał się na powierzchnię
po kilku dniach.
W Zakładzie Karnym w Nysie podjęliśmy się przeprowadzić badania
efektywności wykonywania kary wobec skazanych, którzy przez co najmniej
ostatnie dwa lata kary, byli objęci oddziaływaniami penitencjarnymi w tym
Zakładzie. Chodziło nam o ustalenie efektywności wykonywania kary, nie
w ogóle, lecz w tym konkretnym Zakładzie. Mieliśmy, niestety płonną nadzieję, iż
analogiczne badania podejmą inne zakłady. Wtedy można by te zakłady porównywać w oparciu o merytoryczne kryteria, zamiast parodii w postaci współzawodnictwa, organizowanego przez lata przez Centralny Zarząd. Badania wykazały, że
w ciągu 5 lat od zwolnienia powróciło do przestępstwa i zostało skazanych na
karę bezwzględnego pozbawienia wolności 23,4% badanych, w tym: zwolnieni
z Zakładu przed ukończeniem 21 roku życia - 42,1%, po ukończeniu tego wieku
- 21,0%, a osadzeni i zwolnieni jako dorośli - 14,3%.293
Już wcześniej w swoich wspomnieniach zajmowałem się problematyką
podkultury więziennej, której negatywne przejawy dawały się we znaki zwłaszcza
w zakładach dla młodocianych. Postępowanie ze skazanymi w poszczególnych
grupach nieformalnych było w tych zakładach zróżnicowane. Zakład Karny
w Nysie uchodził w opinii skazanych jako taki, w którym grypsującym się nie
pobłaża. Krzysztof Dębek cytuje w 1987 r. wypowiedź jednego ze skazanych
w Nysie:

293
Zob.: Powrotność do przestępstwa skazanych z Zakładu Karnego w Nysie (Wstępne
doniesienie z badań przeprowadzonych w roku 1985); MPP t. III s. 710; J. K. [J. Kucharski]:
Powrotność do przestępstwa. Zakład Karny w Nysie... „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 2 s. 4-5, il.
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- „Po garowaniu tutaj, nawet gdyby człowiek cały się pociachał na
dowód, że jest w porządku - dla git ludzi już będzie kiepski”.294
Zakład Karny w Nysie miał też swój pozytywny wizerunek w prasie;
odwiedzali go dziennikarze indywidualnie i w czasie wizytacji organizowanych
przez stowarzyszenia dziennikarzy. 295 Sam naczelnik A. Przybyłowski ma zresztą
w tym osobisty udział, publikując swe wspomnienia i refleksje zwłaszcza w prasie
lokalnej.296 W 1995 r. opisał swą przygodę związaną ze zwiedzeniem w 1988 r.
(sic!) więzienia Brygidki we Lwowie. Nie mogę się oprzeć przed zacytowaniem
kilku fragmentów jego publikacji. Aby uzyskać wstęp do więzienia wyjaśniał
kompetentnym władzom penitencjarnym we Lwowie:
- „Jestem waszym kolegą z branży, a mianowicie naczelnikiem polskiej
tiurmy w Nysie. We Lwowie przebywam, jako turysta. Wiele słyszałem o osiągnięciach radzieckiego więzienictwa…”.
Pozwolono mu zobaczyć więzienie tylko w porze wieczorowej, bo
w dzień „za dużo ludzi tu się kręci”.
- „Byłem na wartowni, w punkcie dowodzenia, w kuchni, w magazynach,
w celach mieszkalnych i dyscyplinarnych, w łaźniach i w szpitalu.”
Zapoznał się z warunkami pobytu osób aresztowanych i skazanych,
mężczyzn i kobiet oraz z warunkami pełnienia służby przez funkcjonariuszy
więziennych.
- „Wrażliwym i prawym ludziom radzę z daleka omijać ten obiekt, który
nawet na mnie, człowieku obytym z kryminałami, wywarł przygnębiające
wrażenie.” 297

K. Dębek: Git nie zostanie gitem „Przegląd Tygodniowy” 1987 nr 2 s. 7; zob. też późniejszą publikację: M. Sochacki: Rola gwary więziennej w drugim życiu zakładu karnego „Kwartalnik
Opolski” 1993 nr 1 s. 62-71
294

295
A. Sądecki: Tabu „Odrodzenie” 1985 nr 21 s. 12-13, rys.; S. Mikke: Dziennikarze
w zakładach karnych. Z wizytą w zakładach karnych. „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 11 s. 1-2 „Gazeta
Prawnicza” 1985 nr 10 s.12, il.; C. Leszczyński: Za wysokim murem „Tygodnik Demokratyczny” 1985
nr 18 s. 15; A. Chećko: Tylko mi ciebie brak… „Życie Warszawy” 1985 nr 131 s. 3
296
A. Przybyłowski: Dobrze reprezentowali swój zakład „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 1
s. 10; „Niech linkę smarują” czyli przed wykonaniem wyroku „Nowiny Nyskie” 1992 nr 33/34 s. 10,
Wspomnienia starego klawisza: Moi koledzy. „Nowiny Nyskie” 1993 nr 9 s. 7, Fajansiarze „Gazeta
Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” (Wrocław) 1995 nr 10 s. 22, Skąd się biorą klawisze? „Gazeta
Robotnicza” 1995 nr 11 s. 9, fot., Ucieczki - zgryzoty klawiszy. „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” (Wrocław) 1995 nr 18 s. 12, Zaliczyłem Brygidki. „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy”
(Wrocław) 1995 nr 30 s. 12, nr 31 s. 23
297
A. Przybyłowski: Zaliczyłem Brygidki. „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy”
(Wrocław) 1995 nr 30 s. 12, nr 31 s. 23
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Niewidomi
Wspominałem już, że studiowałem wspólnie z kolegą niewidomym,
Włodkiem Kopydłowskim. Za jego niejako sugestią podjąłem pracę w więziennictwie. W Zielonej Górze brałem w jakiejś mierze udział w pracach Polskiego
Związku Niewidomych. Razem z Włodkiem przez kilka lat prowadziliśmy zajęcia
w szkole podstawowej dla dorosłych niewidomych w Bytomiu Odrzańskim;
dojeżdżaliśmy do Bytomia dwa lub trzy razy w tygodniu. Włodek został po latach
wybrany prezesem Polskiego Związku Niewidomych, a następnie po przeniesieniu do Warszawy - sekretarzem generalnym tego Związku. Także po latach
dostąpiłem zaszczytu uhonorowania mnie Złotą Odznaką PZN.
Te okoliczności powodowały, że kiedy w trakcie pełnienia funkcji
dyrektora Okręgowego Zarządu Służby Więziennej w Opolu zetknąłem się
z problematyką osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza niewidomych, odbywających karę pozbawienia wolności, poczułem się niejako zobowiązany do
zgromadzenia tych inwalidów wzroku z terenu południowej Polski pod swoje
skrzydła i na mój wniosek Centralny Zarząd Zakładów Karnych powołał w Zakładzie Karnym w Kluczborku oddział dla skazanych niewidomych. 298
Trochę z tym było kłopotów: przystosowanie zaplecza sanitarnego,
przygotowanie części załogi do pracy z niewidomymi, zorganizowanie przy
pomocy działaczy Polskiego Związku Niewidomych z Opola kursów przygotowujących do życia świeżo ociemniałych, przygotowanie jakiegoś zajęcia, a nawet
namiastki zatrudnienia. Niewidomi początkowo próbowali wykorzystywać swoje
inwalidztwo dla wymuszania lepszych warunków odbywania kary, sugerowali
nawet potrzebę pomocy w utrzymywaniu porządku w celi, w zaścielaniu łóżek itp.
Trzeba ich było przywoływać do realiów. Pamiętam spotkanie z nimi 2.05.1989 r.;
nie spodziewali się mojej na temat ich inwalidztwa wiedzy i doświadczeń.
Należało przewidywać znaczne kłopoty w należytym przygotowaniu
skazanych, inwalidów wzroku, do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Wielu
nie posiadało zdolnych do ich przyjęcia rodzin. Nie wiadomo gdzie znajdą
warunki do skromnego chociażby bytowania. Doszliśmy do wniosku, że
zwolnienie skazanego należałoby poprzedzić nie tylko odpowiednią korespondencją z organami pomocy społecznej, lecz także osobistym rekonesansem
wychowawcy w miejscu przewidywanego zamieszkania. Aby wyposażyć

298
Zob.: W. Łuka: Biała laska z czujnikami. Specjalny zakład karny: dla psychopatów,
ociemniałych, niedoszłych samobójców, kalek. „Prawo i Życie” 1989 nr 14 s. 1, 8-9, il.; MPP t. III
s. 837
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wychowawców w odpowiednie uprawnienia i kompetencje, zadbaliśmy o mianowanie ich przez Sąd w Opolu kuratorami sądowymi.
Aby dać skazanym odpowiednie zachęty do pracy nad sobą, pokazać
możliwość funkcjonowania w warunkach wolnościowych, zaaranżowaliśmy
m.in. w Zakładzie Karnym w Kluczborku 2.05.1989 r. występ artystyczny zespołu
muzycznego niewidomych ze Spółdzielni Pracy w Bytomiu Odrzańskim, w której
prowadziłem przed laty nauczanie niewidomych.
Z biegiem tygodni oddział funkcjonował normalnie, odbywały się kursy
– jeden z nich zakończył się m.in. małżeństwem skazanego z instruktorką.

Do innego zakładu
Z prośbami skazanych o przeniesienie do innego zakładu karnego spotykałem się wielokrotnie, jako wychowawca, naczelnik zakładu, a zwłaszcza jako
dyrektor Okręgu w Opolu. Różne były motywacje tych próśb, przeróżne podawane w nich uzasadnienia. Nie we wszystkie z nich wierzyliśmy. Nieraz próbowaliśmy ustalać ich rzeczywiste przyczyny. Różnie bywało. Głównie, by być
bliżej rodziny, nie zawsze tej najbliższej. Krążyły przecież wieści o tym, który sąd
penitencjarny w Kraju wykazuje się najwyższym wskaźnikiem warunkowych
zwolnień; w którym okręgu więziennictwa najłatwiej o przepustkę, w którym
zakładzie najlepiej wiedzie się grypsującym.
Nie należało tych próśb przecież jednak lekceważyć. Prośbę jednego ze
skazanych o przeniesienie do innego zakładu wychowawca skojarzył z treścią jego
listu wysyłanego w tym samym czasie do matki:
„Mateńko!… doradzał mi naczelnik, na ścianie wywieś sobie tablicę
z napisem «zrywam z ciocharami». Tu oddziałowi mówią mi Januszku, ba rękę mi
podają, a ja co? Boże, kto mnie zrozumie? Doceniam ich rady, oni widzą we mnie
inteligentnego chłopaka, nie glistę, nie judasza, ja chodzę jak obłąkana owca. Nie
mogę kochani żądać od naczelnika, by mnie premiował, przecież pisałem na niego
i do niego – sadysto!, choć palcem mnie nie tknął. Wychowawcy naszemu pisałem:
żonę i dzieci zatrudnij w tej pudełkarni – uraziłem go prawda? Oddziałowy każe
mi stanąć na korytarzu, a ja idę sobie i mówię do niego odp… się, mimo że równy
z niego i wesoły facet, bo niejedno mi już załatwił. Mateńko, przysięgam ci, ja
mam dość koleżeństwa, łapę bym sobie dał uciąć, żeby wrócił rok 1979 i żebym
miał ten rozum co dzisiaj. Trudno zaufałem szubrawcom, którzy skłócili mnie
z administracją, która mimo to wyciąga do mnie rękę. Ale Jezus, Maria! wiem co
pisałem i co teraz nagle fokus-pokus, głupka rżnąć, na ludzi zganiać, że były lata
szczenięce? Ostatecznie tych ludzi w moich pismach, w stu tysiącach pism, jakie
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do nich i na nich pisałem, to sam Święty, by mi dosunął, dlatego za wszelką cenę
muszę stąd zniknąć, zacząć budować nowe życie.” 299
Czy nie warto pomóc autorom takich listów wyjść z zaklętego koła,
w jakim znaleźli się w konkretnym zakładzie karnym? Przenoszenie więźnia do
innego zakładu karnego na prośbę jego lub często też na prośbę jego rodziców
wiąże się dla administracji zakładu karnego z określonymi kosztami i utrudnieniami, zwłaszcza w zakresie wyznaczania konwojentów na czas transportu. Nie
zawsze jednak tak być musi.
Wizytowałem swego czasu jeden z zakładów karnych, rozmawiałem
z więźniami. Jeden z nich do mnie:
- „Dyrektorze, dwa miesiące temu uzyskałem Pańską zgodę na przeniesienie mnie do Będzina. I nadal tu siedzę.”
Nie znałem sprawy, obiecałem, że zainteresuję się nią. Na wszelki wypadek tłumaczyłem opóźnienie kłopotami w wyznaczeniu konwojentów. Na to
więzień:
- „Tylko widzi Pan Dyrektorze, w międzyczasie byłem już dwukrotnie na
przepustce u rodziny w Będzinie.”
To wystarczyło, abyśmy przyjęli na Opolszczyźnie zasadę: jeśli więzień
uzyska zgodę na przeniesienie do innego zakładu, a może otrzymać przepustkę
w nagrodę lub z uwagi na okoliczność losową, niech po wykorzystaniu tej
przepustki zgłosi się do dalszego odbywania kary w tym innym zakładzie. Zanim
skorzysta z przepustki jego akta prześle się do tego zakładu, tak jak czyni się to
w przypadku przerwy w karze. Zaproponowaliśmy takie postępowanie Markowi
Najderowi, naczelnikowi Wydziału Ewidencji w Centrali; zaakceptował takie
działanie, lecz jego następca już do takiej praktyki swoich podwładnych nie tylko
nie zachęcał. I tak to było…
Opisana wyżej możliwość przenoszenia więźnia z zakładu do zakładu
w trakcie korzystania z przepustki wymagała oczywiście pewnej procedury.
Przede wszystkim przepustka nie mogła być realizowana w trybie ekspresowym,
z dnia na dzień. Od jej przyznania i zakomunikowania o tym więźniowi musiało
upłynąć kilkanaście co najmniej dni, tak by można było powiadomić o tym
bliskich, do których się udawał. Także i tutaj nie należało więźnia wyręczać.
O nagrodzie sam informował bliskich w liście, który przedstawiał wychowawcy
do wysłania. Nagłe zjawienie się więźnia w rodzinie nie zawsze bywało
przyjemną niespodzianką. Jeśli przyznanie przepustki wymagało zgody sędziego
299
Zob.: Wystąpienie w czasie Konferencji w Popowie poświęconej problematyce
podkultury więziennejw dniach 27-29 listopada 1986 r.; MPP t. III s. 747
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penitencjarnego, przedstawialiśmy stosowny wniosek zazwyczaj w trakcie
najbliższej wizytacji lub odbywającej się wokandy w sprawach o warunkowe
zwolnienie. Po zapoznaniu się z aktami i najczęściej rozmowie z więźniem sędzia
wyrażał swą zgodę odręcznie w formie pisemnej. O tym, że skazany zgłosi się po
wykorzystaniu przepustki w nowym już zakładzie trzeba było oczywiście ten
zakład poinformować. Po telefonicznej rozmowie z naczelnikiem tego zakładu
dokonywano wszystkich czynności jak przy przetransportowaniu i przesyłano akta
do tego zakładu.
Że trochę biurokracji? Przecież te wszystkie czynności i tak trzeba by
było wykonać w związku z realizacją zgody na zmianę zakładu karnego. Tylko, że
wtedy trzeba by było jeszcze angażować (zazwyczaj „po służbie”), funkcjonariuszy konwojentów, a koszty byłyby niewspółmiernie wyższe.
Proponowaliśmy, aby na tej samej zasadzie mogło odbywać się przenoszenie do zakładów karnych położonych w pobliżu miejsca zamieszkania
skazanych, którym sąd penitencjarny udzieliłby warunkowego zwolnienia
w ostatniej fazie wykonywania kary. Przeniesienie takie nie pociągałoby za sobą
dodatkowych kosztów po stronie zakładu karnego; skazany zgłosiłby się w tym
nowym zakładzie po skorzystaniu z przyznanej mu przepustki. Czas od wydania
postanowienia do dnia zwolnienia sądy penitencjarne wykorzystałyby na
przesłanie postanowień do właściwego miejscowo sądu, a nawet do wyznaczenia
imiennie kuratora sądowego, który z kolei miałby możność nawiązania kontaktu
ze skazanym jeszcze przed opuszczeniem więzienia. Osobiście nie miałem już
możliwości wdrażania takiej praktyki; w czasie, kiedy było to możliwe ja pozostawałem już tylko w Kaliszu biernym obserwatorem penitencjarnych wysiłków
swych byłych kolegów po fachu.
Muszę się przyznać, iż w Opolu, podobnie zresztą jak dyrektor Wacław
Kozera w Katowicach, staraliśmy się, trochę to ukrywając przed Centralą,
zatrzymywać skazane kobiety-matki, na ich prośby, w oddziałach dla tymczasowo
aresztowanych kobiet w Aresztach w Opolu i w Katowicach, chroniąc je przed
przeniesieniem do odległych Zakładów Karnych w Grudziądzu lub w Krzywańcu.
Dotyczyło to zwłaszcza kobiet, które nie były zobowiązane do nauki zawodu lub
do świadczeń alimentacyjnych. Zatrudnialiśmy je w Aresztach przy pracach
pomocniczych w kuchni, w pralni itp.; miały prawdopodobnie gorsze warunki
odbywania kary tutaj w porównaniu z oczekującymi je w zakładach przeznaczonych wyłącznie dla kobiet, przebywały za to w niedalekiej odległości od
miejsc zamieszkania swoich dzieci, mężów, osób bliskich.
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Areszt Śledczy w Katowicach

Rodziny więźniów
W 2000 roku, już po odejściu na emeryturę, były dyrektor Centralnego
Zarządu Służby Więziennej, Stanisław Wrona w jednym z felietonów podjął
problem rodzin osób skazanych za poważne przestępstwa. Pytał:
- „Co z ich dziećmi, napiętnowanymi (…) Co ze starymi, dogorywającymi rodzicami?”
i dodawał:
- „Jest to temat wstydliwy, a nawet zdradliwy, którym nikt się nie chce
zająć.” 300
Bo też skutki skazania bardzo często dotykają rodziny osób, zwłaszcza
skazanych na karę pozbawienia wolności. 301

300

S. Wrona: Wronie krakanie. „Forum Penitencjarne” 2000 nr 4 s. 15, il.

A. Rzepliński: Rodziny więźniów długoterminowych: (z badań nad społecznymi skutkami
skazania). Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, 291 s.: tabl.; V. BędkowskaHeine: Zmiany w rodzinach osób po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 2001 nr 32/33 s. 89-101, tabl.; Z. Dudek: Karać sprawcę – chronić rodzinę.
Pomoc postpenitencjarna. „Gazeta Sądowa” 1974 nr 12 s. 3; R. Juras: Niektóre społeczne skutki
stosowania kary pozbawienia wolności „Problemy Rodziny” 1983 nr 6 s. 11-19; M. Kiryluk: Wpływ
pozbawienia wolności członka rodziny na jej sytuację materialną „Biuletyn RPO. Materiały” 1995
nr 28 s. 289-298, tabl.; G. Lewandowski: Rodzina a osoba odbywająca karę pozbawienia wolności
301
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A postawy nudzących się więźniów są czasem wobec rodzin bezwzględne. Ileż to razy więźniowie domagali się w listach pisanych do rodzin, by
paczka lub wałówka, przynoszona na widzenie, zawierały określone produkty.
Sam przyjazd na widzenie kosztuje. A skąd na to brać?
Na Opolszczyźnie miałem okazję wspierać naczelników, by zezwalali na
widzenia bezdozorowe skazanym zatrudnionym odpłatnie tylko wtedy, gdy
skazani sami byli w stanie pokryć koszty podróży swych bliskich. Choć i wtedy
zdarzyło się, że skazany wykorzystywał bezdozorowe widzenie z matką na wizytę
w towarzyskiej agencji, podczas gdy matka przebywała przez ten czas przez wiele
godzin w poczekalni dworca kolejowego.
Z satysfakcją wspominam lata, kiedy wychowawcy zielonogórskich
zakładów karnych zdołali, we współdziałaniu z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej wysyłać na kolonie letnie kilkadziesiąt dzieci więźniów. Ustalali
z odpowiednim wyprzedzeniem, w rozmowach z więźniami, z ich rodzinami,
nieraz drogą wywiadu społecznego, sytuację materialną i przesyłali odpowiednio
przygotowane wnioski do PKPS-u. Może powtórzenie tego jest dzisiaj niemożliwe. A może jednak?
Miałem swego czasu w Opolu okazję zapoznać się z przedstawioną mi
korespondencją prowadzoną przez zakłady karne z ojcem skazanego. Z jednej
strony szereg błagalnych, odwołujących się do różnorodnych motywacji, bardzo
osobistych listów siedemdziesięcioletnich schorowanych rodziców, z drugiej
rzeczowe, poparte argumentacją prawną, odpowiedzi o niemożności uwzględnienia zawartych w listach próśb.302
Najpierw starania ojca o umieszczenie syna w ośrodku pracy w mieście,
do którego istnieją, mieszczące się jeszcze w granicach wyznaczonych wiekiem
i chorobą, możliwości dojazdu na widzenie. W odpowiedzi, pierwsza i ostatnia
(jak się później okazało), decyzja pozytywna. Za wpłaconą przez ojca, w kilku
miesięcznych ratach, należność przeniesiono syna do ośrodka pracy, zgodnie
z prośbą rodziców.
Po kilku tygodniach skazany jest już jednak w zakładzie zamkniętym
z uwagi na udział w bójce w miejscu zatrudnienia. Ojciec nie jest teraz w stanie
„Universitas Gedanensis” 1999 nr 1/2 s. 161-171; D. Stary: Analiza sytuacji rodzinnej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne” 1979
t. 9 s. 83-97, tabl. Zob. też wyniki moich badań: J. Korecki: Kara 25 lat pozbawienia wolności
w Polsce. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1988. s. 106-110
302
Zob. J. Korecki: Wystąpienie w czasie Konferencji w Popowie w dniach 27-29 listopada
1986 r. poświęconej problematyce podkultury więziennej; MPP t. III s. 747 Zob. też: O społeczne
pojmowanie spraw „Gazeta Penitencjarna” 1975 nr 20 s. 3-4; MPP t. II s. 235
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odwiedzać syna, prosi więc w jego imieniu o kilkudniową przepustkę, by mogło
dojść do jego spotkania z rodzicami w domu lub w szpitalu. Syn, jako że zachowuje się źle, z nagrody skorzystać nie może.
Czeka więc ojciec na upływ 2/3 kary. Prosi o warunkowe zwolnienie
syna. Postanowienie sądu jest odmowne. Dla ojca skazanego jest to jednak jeszcze
jeden cios, porażka. Pisze nadal prośby do naczelnika zakładu i kolejno do wszystkich instancji sądowych. Prosi o zwolnienie syna na próbę, argumentuje już
jednak nie możliwością poprawy syna, błaga w imieniu swej staruszki żony,
domaga się tego w swym własnym interesie, w imię potrzeby zobaczenia syna,
jeszcze choć raz w życiu.
Czyż naprawdę nie można było znaleźć takiego rozwiązania, które
pozwoliłoby na choć jeszcze jedną odpowiedź „na tak”, na pozytywne załatwienie
oprócz tej pierwszej, jeszcze i ostatniej prośby rodziców? Nikt nie pouczył
skazanego i jego rodziców o możliwości uzyskania przerwy w karze. Nie uczyniła
tego administracja zakładu karnego, nie rozpatrzył jej z urzędu sąd, ten sam
przecież, który nie widział możności udzielenia losowej przepustki, ten sam, który
odmówił, słusznie zresztą, warunkowego zwolnienia.
Niechby syn zastąpił rodzicom, w ostatnich ich latach, a może miesiącach
tylko życia, opiekunkę społeczną, zapewnił im niezbędną pomoc i opiekę. A jeśli
okazałby się synem niegodnym tego miana, ojciec przekonałby się, choć być
może byłaby to dla niego tragedia największa, iż zło leży nie w „biurokratycznej”
administracji i „bezdusznych” sądach, lecz w najbliższym mu, źle wychowanym
człowieku. A może zaistniałaby, po kilkumiesięcznym pobycie skazanego na
wolności i wzorowym wywiązaniu się z obowiązków i powinności synowskich,
możliwość podjęcia postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.
Może przerwa w karze, kontakt z pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej
rodzicami, byłby lepszym panaceum na skuteczną resocjalizację niż kilkumiesięczne jeszcze zabiegi w zakładzie karnym.
I można by tak kontynuować… Naczelnik Zakładu Karnego Nr 2
w Strzelcach Opolskich wymierzył jednemu z więźniów, zachowującemu się
wyjątkowo niepoprawnie, prawie wszystkie kary przewidziane w katalogu kar
w regulaminie więziennym. W tym karę pozbawienia widzeń. I zwróciła się do
niego matka więźnia, by zechciał umożliwić jej choć krótką rozmowę z synem,
argumentując to nie tyle interesem syna, co jej własną udręką wynikającą z braku
jakiegokolwiek kontaktu z nim. Prośby nie pomogły; naczelnik, znany zresztą
z wielu „pryncypialnych” postaw, pozostał nieugięty. Matka, za czyjąś poradą,
zwróciła się z odpowiednią telefoniczną prośbą do mnie. Ponieważ za kilka dni
sam wybierałem się do tego Zakładu, zaproponowałem matce więźnia spotkanie
w gabinecie naczelnika. Kiedy w tym gabinecie korzystałem z poczęstunku kawą,
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zameldowano naczelnikowi, iż zgłosiła się interesantka, i powołuje się na uzgodnienia ze mną. Poproszono ją do gabinetu naczelnika. Poleciłem naczelnikowi
doprowadzenie więźnia z oddziału mieszkalnego i zaproponowałem zezwolenie
matce na rozmowę z synem w naszej obecności. To już nie mieściło się w jego
wyobrażeniach… więzień w gabinecie naczelnika? Co innego rozmowa w oddziale mieszkalnym, w celi, ale tu… Rozmowa się odbyła; naczelnik w tym czasie
znalazł sobie pretekst, by załatwiać inne pilne służbowe sprawy poza swoim
gabinetem. W rozmowie nie uczestniczył; można i tak…
Choć pachnie to może melodramatem i nie przystaje do bądź co bądź
wysokiej rangi funkcjonariusza Służby Więziennej, przyznam, iż rzeczywiście
nieraz żal mi było rodzin więźniów. Dawałem ku temu przykłady wspominając
swoje lata zielonogórskie. Zdarzały się takie chwile, także na Opolszczyźnie.
Pamiętam rozmowę tym razem w swoim gabinecie w Opolu z w podeszłym już
wieku matką więźnia, odbywającego karę w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach
Opolskich. Syn odbywał karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo (grupa
młodych ludzi przed maturą udusiła staruszkę w celu pozyskania pieniędzy na bal
maturalny). W Strzelcach w szkole więziennej zdobył maturę, matce zależało, by
naczelnik Zakładu wyraził zgodę na studia eksternistyczne syna. Nie pamiętam
przebiegu tej rozmowy, lecz kiedy zbierała się już do wyjścia, na dworze
rozszalała się ulewa, a do odjazdu pociągu czasu pozostało jej już niewiele.
Spojrzałem za okno… i poleciłem swemu kierowcy, aby odwiózł interesantkę na
dworzec kolejowy. Obecni w sekretariacie nieco się zdziwili; kierowca mniej, już
nieraz zabieraliśmy autostopem utrudzonych piechurów.
Kiedy mowa o kontaktach więźniów z rodzinami trzeba też wspomnieć
o tzw. widzeniach intymnych, czy też małżeńskich. Chodzi o widzenia skazanego
z żoną lub konkubiną w warunkach umożliwiających zbliżenie fizyczne, bez
nadzoru funkcjonariusza, bez kamer itp. Pierwsze doświadczenia w tym względzie
w Polsce wiążą się z próbami realizowanymi w latach sześćdziesiątych w Ośrodku
Pracy Więźniów w Łęgnowie w Bydgoskiem. Musiały to być doświadczenia
niezbyt udane, skoro ich później nie kontynuowano przez lata. Jest to materia
bardzo delikatna, rzeczywiście intymna. Obserwacje wskazują, iż inne są
najczęściej oczekiwania więźniów, inne ich współmałżonków. Sceneria więzienna
nie bardzo sprzyja takim zbliżeniom; dotyczy to zarówno samej organizacji takich
widzeń (data, czas), lecz także zadbania o odpowiednie warunki higieny itp.
Przyznaję, iż sam nie widzę sposobu rozwiązania problemu zwłaszcza w odniesieniu do więźniów odbywających kary długoterminowe, gdzie na ogół nie mogą
wchodzić w grę przepustki poza zakład. Choć w połowie lat osiemdziesiątych
temat był modny i lansowany przez Centralę, nie zdobyłem się na organizowanie
takich widzeń w zakładach na Opolszczyźnie. Przyznam, iż spotkała mnie lekka
przygana ze strony gen. S. Jabłonowskiego:
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- „Józiu, ty który, idziesz z postępem czasu, nie sprzyjasz takim widzeniom?”
Ano nie…

U siebie
Jakby tego nie oceniać, dla opolskiej kadry penitencjarnej, zostałem
dyrektorem Okręgu „przywiezionym w teczce”. Ja tak tego sam, subiektywnie
oczywiście, nie odczuwałem. Znałem wielu funkcjonariuszy, zwłaszcza z kadry
kierowniczej więziennictwa w tym województwie, naczelników zakładów i aresztów. Uczestniczyłem tu wcześniej jako naczelnik Wydziału Penitencjarnego,
w wielu naradach, spotkaniach, zwłaszcza związanych z wykonywaniem kary
wobec młodocianych w Nysie, ze szkolnictwem więziennym w Strzelcach
i w Nysie itp. Uczestniczyłem „in cognito” w pogrzebie naczelnika, Zbyszka
Winiarskiego, mimo zakazu wydanego przez gen. A. Frydla. Tu wspomagałem
dyrektora S. Wronę, w łagodzeniu sytuacji buntowych, dowożąc ze Stolicy, jako
kierowca, określone dokumenty, o czym wspominam w innym miejscu. Sądzę, iż
nie miałem tu złych notowań.
Stąd też, przyjmowany byłem sympatycznie – duże zasługi w tym
położył, mój zastępca Rysiek Gryboś, który miał za sobą wieloletnie naczelnikowanie w Głubczycach, Brzegu i Opolu. On był tu od zawsze. On też wprowadzał mnie w kręgi zawodowe i towarzyskie w Opolu. Wspólnie z nim składaliśmy
wizyty prezesowi Sądu Wojewódzkiego – Janowi Dudzie, Prokuratorowi
Wojewódzkiemu – Janowi Szymańskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu
Milicji Obywatelskiej - Julianowi Urantówce, Kierownikowi Wydziału Administracyjnego w Komitecie Wojewódzkim Partii – Zygmuntowi Delinowskiemu,
Wojewodzie – Kazimierzowi Dzierżanowi, Wicewojewodzie - Ryszardowi
Zembaczyńskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego – Stanisławowi
Kochmanowi i komu tam jeszcze wypadało. Okazało się też, że szefem
wojewódzkiego oddziału Najwyższej Izby Kontroli w Opolu jest mój kolega z lat
studiów – Tadek Jeżyk; w adwokaturze odnalazłem kolegę z pokoju w domu
akademickim – Stefana Rogalskiego.
Po pewnym czasie także ja byłem u siebie, choć towarzystwo Ryśka
Grybosia, zawsze pomagało. Angażowaliśmy się wspólnie z naczelnikiem
Aresztu, Mirkiem Karczem, w użyczanie skazanych do prac społecznych na rzecz
miasta – pomagaliśmy Polskiemu Związkowi Motorowemu np. w urządzaniu
placu do nauki jazdy. Skoro jestem przy zagadnieniach bliskich sportu, pamiętam
jak Ryszard zaprowadził mnie na miejsca przeznaczone dla miejscowych VIP-ów,
na trybunie honorowej stadionu piłkarskiego Odry Opole. Pamiętam też, jak
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niezręcznie zapytałem Ryśka, ile kosztuje taki wstęp na trybunę stadionu, na
wszystkie mecze piłkarskie w roku.
- „Człowieku, to nie my fundujemy Klubowi, to Klub przyznaje nam
karty wstępu, jako członkom honorowym.”
A mnie, naiwnemu wydawało się, że członkowie honorowi powinni
świadczyć Klubowi. Na pewno było i tak, wiele prac na stadionie mogli wykonywać w czynach społecznych skazani.
Wspominam o tym, gdyż miałem okazję rozmawiać z wieloma emerytowanymi naczelnikami aresztów i zakładów, którzy dość boleśnie odczuwali, iż
kiedy po odejściu ze Służby nie mogli już np. wspomagać miasta czynami
społecznymi więźniów, choćby w chwilach klęsk żywiołowych, niewiele już
w tym mieście znaczyli.
Czasami zaangażowanie naczelnika zakładu penitencjarnego, a nawet
dyrektora okręgu więziennictwa, w sprawy miasta czy zaprzyjaźnionego zakładu
pracy, instytucji, mogło iść zbyt daleko, mogło być niebezpieczne. Choćby taki
przykład. Zmieniły się z dnia na dzień ogólnopaństwowe przepisy dotyczące
zabezpieczenia pracowników pobierających z banków większe kwoty pieniężne,
np. na wypłatę wynagrodzeń. Niektóre zakłady pracy, instytucje nie potrafiły
zapewnić sobie uzbrojonych konwojentów. I dowiedziałem się pewnego dnia, iż
w ramach „sąsiedzkiej pomocy” naczelnik Aresztu w Opolu wypożyczył takich
konwojentów, funkcjonariuszy Aresztu, do zabezpieczenia przewozu gotówki
jednej z opolskich instytucji. Dowiedziałem się też, iż miało to miejsce za
przyzwoleniem mojego zastępcy. Dobrze, iż wszystko przebiegło bezpiecznie,
lecz nie wiem czy moja kawa wypijana w czasie późniejszej rozmowy wszystkim
smakowała.

OPS Opole-Półwieś
Kilka razy wspominałem już, iż zawsze poszukiwałem okazji do rozmów
z osobami pozbawionym wolności. Nie potrafiłem natomiast zdobyć się na
rozmowy z osobami umieszczonymi w Ośrodku Przystosowania Społecznego
w Opolu. Zdawałem sobie sprawę z faktu, iż przebywają tam ludzie, skazani na
pozbawienie wolności, którzy już karę pozbawienia wolności przecież odbyli, że
ich miejsce jest albo na wolności, otoczonych kuratelą z prawdziwego zdarzenia,
albo w placówkach opieki społecznej. OPS w Opolu był przeznaczony „dla
skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych”. Powołany został w czasie, kiedy dyrektorem Okręgowego Zarządu
Zakładów Karnych był Mieczysław Jankowski. Ceniliśmy sobie w Centrali jego
zaangażowanie w organizację Ośrodka, w pozyskiwaniu specjalistycznej kadry;
jednak i my, i chyba także on sam, mieliśmy inną wizję tej placówki. Byliśmy
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przekonani, że będziemy mieli do czynienia wprawdzie z ludźmi niepełnosprawnymi psychicznie, lecz nie z tak głębokimi, bliskimi chorób psychicznych,
odchyleniami. Okazało się, że analogie z zakładami karnymi przeznaczonymi dla
takich skazanych, nie były uprawnione. Tymczasem przebywały w Ośrodku osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności psychicznej, niekiedy także, równolegle
niejako, niesprawne fizycznie.303 Nie potrafiłem, mimo kilku prób, nawiązywać
z nimi kontaktów. W czasie rozmów odnosiłem wrażenie, iż są nieobecni, że ja
mówię swoje, a oni swoje. Czułem się nieswojo.
Tym więcej uznania miałem dla pracującej tam kadry, dla naczelnika
tego Ośrodka, psychologa Sławomira Żukowskiego, psychologa Wacława
Mitoraja i innych, których nazwiska niestety nie zachowały się w mojej pamięci.
Funkcjonowanie opolskiego Ośrodka próbowaliśmy poprawiać; analizowaliśmy także możliwości legislacyjnego zmodernizowania instytucji ośrodków
w ogóle. Po przygotowaniu analitycznych materiałów zorganizowaliśmy 25 listopada 1988 r. w Turawie kolejne nasze Opolskie Spotkanie Penitencjarne na temat:
„XVIII lat OPS w Opolu… i co dalej”, z udziałem naczelników innych ośrodków,
sędziów penitencjarnych i przedstawicieli nauki. 304 Podsumowując to Spotkanie
powiedziałem co następuje:
„Wszystko wskazuje na to, że nie da się sanować instytucji ośrodków
przystosowania społecznego. Nieprawidłowo skonstruowano kryteria kierowania
do ops, skoro trafiają tam i wielokrotni recydywiści i osoby nie wywiązujące się
z obowiązków alimentacji, zdrowi lecz także chorzy na ciele i umyśle. Trafiają
skazani, wobec których mimo wielu wysiłków kuratorów nadzór ochronny okazał
się nieskuteczny, lecz także tacy, wobec których nadzór w ogóle się nie rozpoczął.
Sąd może wydać postanowienie o skierowaniu do ops także skazanego, którego nie
zdołał wezwać przed swe oblicze. Trzeba by zmodyfikować nadzór, lecz jak to
wynika m.in. z wypowiedzi sędziego M. Jankowskiego, wymagałoby to ogromnych nakładów – jeśli chcemy by nadzór był wykonywany tylko przez kuratorów
zawodowych. W moim osobistym przekonaniu trzeba znieść instytucję ośrodków,
zachować nadzór ochronny, pomagać skazanym w ramach tego nadzoru na ile jest
to możliwe oraz uznać, iż nieprzestrzeganie przez recydywistę nałożonych na
niego obowiązków jest samoistnym przestępstwem, którego popełnienie może
pociągać za sobą m.in. skazanie na karę pozbawienia wolności (tak jak jest to

303
CH. R.: Mamy nadzieję nie dożyć powrotu syna „Gazeta Prawnicza” 1986 nr 4 s. 12-13,
il. [m.in. sylwetki recydywistów umieszczonych w Ośrodku Przystosowania Społecznego w Opolu]
304
E. Zakrzewska: Jakie jest jutro OPS-ów „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 7 s. 4-6, fot.;
W Biedkowie i gdzie indziej „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 3 s. 7, 11 [Rozważania na tle materiałów
i dyskusji na spotkaniu Opolskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego]
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aktualnie możliwe przy naruszaniu zakazów określonych przez sąd w wyroku).
Osobiście miałem możność w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, jako
naczelnik Wydziału Penitencjarnego, współtworzyć pierwsze ośrodki przystosowania społecznego, brać udział w opracowywaniu pierwszych przepisów wykonawczych, teraz nadzoruję działalność OPS w Opolu – te doświadczenia
przekonują mnie, iż musi nadejść kres tej instytucji, a jej historia powinna być
zapamiętana na przyszłość. Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Opolu
korzystać będzie z każdej okazji, aby przekonywać o tym decydentów.”305
I nieco ponad rok później, w wyniku amnestii zwolniono wszystkich
umieszczonych, a ośrodków przystosowania społecznego już nie reaktywowano.

Grodków
Chciałoby się napisać „Grodków Bronka Urbańskiego”. Niewielki obiekt
zakładu penitencjarnego w Grodkowie, ma swoją dość złożoną historię.
Abstrahując od dziejów zapisanych w dziesiątkach lat,306 mam na myśli
zmieniające się przeznaczenie obiektu. Raz był samodzielnym aresztem śledczym,
raz oddziałem zewnętrznym przyporządkowanym Zakładowi Karnemu w Brzegu
i wreszcie samodzielnym Zakładem Karnym. A w międzyczasie, w stanie
wojennym, był ośrodkiem odosobnienia dla osób w tym czasie internowanych.
Kiedy przyszło mi kierować Okręgiem w Opolu Grodków był Oddziałem
Zewnętrznym, i był czas, kiedy musiałem zdecydować o obsadzie stanowiska
kierownika tego Oddziału. Szybko padło na Bronka Urbańskiego, wychowawcę
w tym Oddziale. Trochę było z tym zamieszania. Bronek miał opory w przyjęciu
tego stanowiska. O co szło? Otóż tajemnicą poliszynela było, iż kandydat, nie
tylko nie jest członkiem Partii, ale nie ukrywa faktu, iż nosił baldachim nad
proboszczem w czasie miejskich procesji. Ale kandydatura była profesjonalna,
a czasy były już nie te… Do mianowania doszło. Po latach, kiedy korzystałem już
z emerytalnego odpoczynku, Bronek zatelefonował do mnie z pytaniem, czy tę
powodującą przed laty okoliczność wahania może publicznie opowiedzieć. Czemu
by nie…
Bronek Urbański przystąpił z zapałem do kierowania obiektem; przygotował i przeprowadzał, tzw. systemem gospodarczym, drobne remonty, zwiększył
liczbę miejsc zakwaterowania, poszerzył zaplecze do zajęć kulturalnych, a przy
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Protokół Spotkania; zob. MPP t. III s. 765

B. Urbański: Z baszty do celi „Forum Penitencjarne” 2005 nr 5 s. 32, il. [Zakład Karny
w Grodkowie usytuowany w budynku aktualnie zajmowanym od końca XIX w. „Informacje dotyczące
obiektów więziennych w Grodkowie sięgają XIV w.”]
306

292

okazji… odkrył na strychu budynku zakwaterowania materiały archiwalne
z okresu przebywania tam osób internowanych. Zabezpieczył te materiały,
odpowiednio je nagłośnił i problematyka związana z internowaniem stała się jego
drugą lub pierwszą nawet pasją. Tą pierwszą i drugą pasją jest organizowanie
zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych w Zakładzie, przy ścisłej współpracy
z miastem. W Grodkowie były z jego inicjatywy organizowane rocznice stanu
wojennego z uczestnictwem byłych internowanych, odbywające się przy wsparciu
i pod patronatem władz miasta i województwa. Tych inicjatyw, uroczystości,
imprez kulturalnych organizowanych przez B. Urbańskiego, trudno byłoby
wyliczyć.307

„Opolska koncepcja przygotowywania do wolności skazanych
odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności”
Z praktyką warunkowych zwolnień tak realnie, na własne oczy miałem
się zetknąć dopiero na Opolszczyźnie (lata 1984-1989). Także na Opolszczyźnie
w czasie jednej tzw. wokandy w większych zakładach karnych rozpatrywano
zawsze kilkanaście, a nawet więcej spraw. Sędziowie przed wyjazdem na posiedzenie zapoznawali się ze sprawami, z opiniami lub wnioskami zakładów karnych
i wiem, że wstępnie przesądzali o wyniku ich rozpoznania. To przyspieszało
oczywiście rozpatrzenie poszczególnej sprawy w zakładzie karnym. Lecz to także
powodowało, że odczuwało się pobieżność w rozpatrywaniu spraw. Skazany,
owszem doprowadzany był na posiedzenie; w kolejce przed drzwiami oczekiwali
już inni na wezwanie sądu, lecz także ci, którzy po rozpatrzeniu ich sprawy,
oczekiwali na odprowadzenie do oddziału mieszkalnego. Lepiej było nie słyszeć
rozmów prowadzonych przez tych drugich, lepiej nie patrzeć im w oczy.
Zwłaszcza tym, którzy stanęli przed wysokim sądem tylko po to, by wysłuchać
odmownego werdyktu.
Lecz ogłoszenie postanowienia o udzieleniu warunkowego zwolnienia
nie oznaczało, iż zwolnienie to nastąpi niezwłocznie lub przynajmniej w najbliższych dniach. Sędzia bowiem wracał do siebie, do sądu, i tam pisał postanowienie,
307
Żeby poprzestać choćby na wskazaniu kilku imprez kulturalnych, o których w prasie
zawodowej sygnalizował sam B. Urbański: Z wizytą w Grodkowie „Gazeta Penitencjarna” 1988 nr 22
s. 10-11, fot., Sport w zakładzie karnym. „Zieloni”, „Kosmos”, „Grom”. „Gazeta Penitencjarna” 1989
nr 11 s. 10, A każda interesująca i udana „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 20 s. 12, XV lat halowej piłki
nożnej w Grodkowie „Forum Penitencjarne” 1998 nr 4 s. 15, fot., Świąteczny płomień „Forum Penitencjarne” 1999 nr 12 s. 3, il., Fajne kapele. Gra w „Zielonych”. „Forum Penitencjarne” 1999 nr 1
s. 15-16, il.
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które następnie sekretarka przepisywała na maszynie. A tu zdarzały się nieraz
wąskie gardła. Z zakładów karnych trafiały do mnie informacje, iż mimo, że od
posiedzenia sądu minęły dwa lub trzy tygodnie, nie wpłynęły jeszcze postanowienia i nakazy zwolnienia. Raz zdobyłem się na interwencję u przewodniczącego
Wydziału. Przewodniczącym Wydziału Penitencjarnego w Sądzie Wojewódzkim
był sędzia Mieczysław Konopnicki. Otrzymałem odpowiedź:
- „Są trudności w maszynopisaniu. Sekretarka ma anginę. A więźniowie
niech czekają spokojnie.”
Praktyka taka była też nieprzyjemna dla funkcjonariuszy w zakładach,
którzy wiedzieli, jakie konsekwencje czekałyby ich, gdyby choć jeden dzień przetrzymali więźnia dłużej. Ale sądowi wolno…
Termin rozpoznania przez Sąd Wojewódzki w Opolu wniosku skazanego
o warunkowe zwolnienie, a także obecność skazanego w czasie posiedzenia Sądu,
zależały często od tego, czy dyrektor Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych
użyczy sędziemu samochód służbowy na przejazd do Kędzierzyna-Koźla,
Prudnika czy Kluczborka. A poza tym czy warto wyjeżdżać dla rozpoznania
jednej czy dwóch spraw; lepiej niech funkcjonariusz przywiezie akta więźnia do
sądu i tu się sprawę rozpatrzy. No i już…
Chyba, że. Przypadek, który przedstawiam, jest także dla mnie żenujący… Ale jednak. Minęły już lata, sprawa się mówiąc językiem prawniczym,
przedawniła. Otóż pewnego dnia naczelnik Zakładu Karnego w Nysie, Albin
Przybyłowski poinformował mnie, iż bez wcześniejszego wyznaczenia wokandy,
zjawił się w Zakładzie sędzia penitencjarny dla rozpatrzenia jednej sprawy i wydał
postanowienie o udzieleniu warunkowego zwolnienia skazanego, dokładnie
w dniu, kiedy ten uzyskał termin do ubiegania się o warunkowe zwolnienie.
Naczelnik dodał przy tym, iż prawie wszyscy funkcjonariusze wiedzą i wie też
wielu skazanych, że skazany ten wykonał sędziemu projekt, rysunek techniczny
na budowę altany. Choć wiem, iż pozostaje to z krzywdą dla pozostałych sędziów,
nazwiska tego jednego z nich, w tym miejscu, nie ujawnię.
Próbowaliśmy pośrednio zapoznawać sędziów penitencjarnych z naszym
punktem widzenia na istotę, kryteria i procedury warunkowych zwolnień, podejmować na ten temat dyskusję. Służyły temu rozmowy naczelników, kierowników działów penitencjarnych, przed posiedzeniami i po posiedzeniach sądów
w sprawach warunkowych zwolnień w poszczególnych zakładach. W dniach
27 i 28.02.1989 r. zorganizowaliśmy, także służące temu celowi, dwudniowe
spotkanie seminaryjne w Ośrodku w Turawie.
Okres mej pięcioletniej pracy w Opolu wypadał między 24 a 29 rokiem
mojej pracy zawodowej. Miałem już wtedy za sobą 10 lat pracy bezpośrednio na
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pierwszej linii więziennictwa w Zielonej Górze. Za mną pozostało 14 lat pracy
w Centrali Więziennictwa. Dopiero co obroniłem pracę doktorską.308 Życie
rodzinne ułożone. Urodziła się jedna, a cztery lata później druga wnuczka. Syn
zajmował w Warszawie nasze z żoną mieszkanie własnościowe; my z Żoną
korzystaliśmy po moim przeniesieniu do Opola, z kwatery w postaci mieszkania
na 10-tym piętrze bloku mieszkalnego obok Aresztu. Do Opola zostałem
przeniesiony służbowo w wyniku własnych starań. Odszedłem z Warszawy ze
stanowiska kierowniczego, rezygnując jednocześnie z partyjnej, z wyborów,
funkcji I sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej. Miałem więc w Opolu
warunki i chęć podejmowania różnorodnych, nieraz eksperymentalnych i kontrowersyjnych, przedsięwzięć. Powrócę do nich później.
Na razie pozostanę przy problematyce warunkowych zwolnień. Otóż
w oparciu o badanie kilkuset spraw skazanych, zaproponowałem we wnioskach
swej pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego,
propozycję specyficznej fazy końcowej wykonywania kary pozbawienia wolności.
Sąd penitencjarny udzielając warunkowego zwolnienia skazanemu odbywającemu
długoterminową karę pozbawienia wolności wyznaczałby datę tego zwolnienia
w okresie do 6 najbliższych miesięcy. Udzielając zwolnienia np. w dniu
1 marca mógłby wyznaczyć datę faktycznego zwolnienia (maksymalnie) na dzień
31 sierpnia albo w dowolnym, określonym dniu, wcześniej. Datę tego zwolnienia
oznaczono by w aktach więziennych i odpowiednio do tego dokonywano by
klasyfikacji skazanego. Ze skazanego z pozostałością kary nawet 10 lat skazany
stawałby się kandydatem do odbywania kary w zakładzie typu otwartego. Przenoszono by go do zakładu karnego (lub oddziału dla skazanych w areszcie śledczym)
położonego najbliżej miejsca przyszłego zamieszkania. Przeniesienie takie nie
pociągałoby za sobą dodatkowych kosztów po stronie zakładu karnego; skazany
zgłosiłby się w tym nowym zakładzie po skorzystaniu z przyznanej mu przepustki.
Czas od wydania postanowienia do dnia zwolnienia sądy penitencjarne wykorzystałyby na przesłanie postanowień do właściwego miejscowo sądu, a nawet do
wyznaczenia imiennie kuratora sądowego, który z kolei miałby możność nawiązania kontaktu ze skazanym jeszcze przed opuszczeniem więzienia.
Problem przygotowywania skazanych długoterminowych do warunkowego zwolnienia, czy to w postaci wyznaczania końcowej fazy odbywania kary
czy umieszczania ich w zakładach karnych przejściowych, pozostawał w sferze
moich zainteresowań od wielu lat; można by nawet rzec, iż był moją zawodową

308
J. Korecki: Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce. Warszawa: Wydaw. Prawnicze,
1988 r.; MPP t. II s. 622; zob. recenzje: T. Szymanowski „Państwo i Prawo” 1991 nr 4 s. 90-91; MPP
t. III s. 933; P. Wierzbicki „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny? 1990/1991 nr 18 s. 128-130;
MPP t. III s. 917
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obsesją. Pisałem na ten temat, zabierałem głos w dyskusjach już od połowy lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku 309, i w pierwszych latach osiemdziesiątych.310
Przekonania, co do możliwości zrealizowania tej koncepcji wśród
sędziów penitencjarnych Opolszczyzny były podzielone. Za eksperymentem opowiadała się większość kadry penitencjarnej. Czas był sprzyjający – w 1988 r.
ukazała się drukiem moja książka: „Kara 25 lat pozbawienia wolności
w Polsce”311, będąca skróconą wersją pracy doktorskiej.

Pod koniec 1984 r. odbyliśmy w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach
Opolskich spotkanie Opolskiego Klubu Penitencjarnego poświęcone wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec skazanych długoterminowych. Przedstawiłem zebranym koncepcję stanowiącą kwintesencję wniosków, obronionej
przeze mnie w dniu 27.05.1983 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego,
pracy doktorskiej; uzupełniło ją wystąpienie Jurka Sobolewskiego, prezentującego

309
Zob. moje artykuły: Zakład karny przejściowy. Doświadczenia. „Gazeta Penitencjarna”
1977 nr 9 s. 1, 5; MPP t. II s. 335, Zakład karny przejściowy. Próba koncepcji. „Gazeta Penitencjarna”
1977 nr 10 s. 1-2; MPP t. II s. 342, Kryteria kierowania skazanych do zakładów karnych przejściowych
„Nowe Prawo” 1978 nr 5 s. 780-78; MPP t. II s. 399
310
O poprawę skuteczności wykonywania kary pozbawienia wolności „Nowe Prawo” 1981
nr 5 s. 118-130; MPP t. II s. 485, Do zrobienia mamy dużo Z płk. Józefem Koreckim naczelnikiem
Wydziału Penitencjarnego CZZK rozm. E. Zakrzewska „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 7 s. 6-7; MPP
t. II s. 613; Kolejny etap doskonalenia modelu Z płk. dr. Józefem Koreckim, naczelnikiem Wydziału
Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych rozm. H. Michalski „Gazeta Penitencjarna” 1983 nr 21 s. 1-2; MPP t. II s. 634
311
Praca ta została wydana w 1988 r. przez Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie;
fragmenty i wnioski zob.: MPP t. III s. 794

296

wyniki badań nad wykonywaniem kar długoterminowych przeprowadzonych
w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. 312
W dniu 21.02.1986 r. zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr w Turawie ogólnopolską konferencję z udziałem przedstawicieli nauki
oraz przedstawicieli okręgowych zarządów w Gdańsku, Katowicach, Łodzi,
Rzeszowie i Wrocławiu. 313 Sprawa nabrała rozgłosu; większość opinii było przychylnych.314
Dalej sprawę prowadziliśmy niejako dwutorowo. Podjęliśmy próbę
wdrożenia koncepcji przedstawionej wyżej oraz równolegle próbę zrealizowania
dotychczasowych rozwiązań dotyczących tzw. zakładu karnego przejściowego,
w Oddziale Zewnętrznym w Choruli.
Rozpoczęcie eksperymentu zależało od tego czy znajdzie się sędzia
penitencjarny, który wyda postanowienie o warunkowym zwolnieniu z odroczeniem daty wykonania postanowienia.
Pytanie było o tyle istotne, iż przeciwny koncepcji wyznaczania przez
sąd penitencjarny późniejszej daty wykonania postanowienia o warunkowym
zwolnieniu był przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Wojewódzkiego
w Opolu mgr Mieczysław Konopnicki. Po ukazaniu się przychylnego dla
koncepcji artykułu B. Stankiewicz w „Trybunie Opolskiej” zareagował własnym
artykułem polemicznym. 315 Przewodniczący Wydziału kwestionował potrzebę
zmiany trybu przygotowywania skazanych do wolności, argumentując, iż możliwe
jest przewidywanie faktycznego terminu ich warunkowego zwolnienia, i nie
zachodzi potrzeba tworzenia dodatkowego czasu przygotowywania skazanych
długoterminowych do wolności:

312
Badania przeprowadzili: Andrzej Kucharz, Jerzy Sobolewski i Emil Wdowiarz. Zob.:
Opolski Dyskusyjny Klub Penitencjarny „Trybuna Opolska” 1984 nr 291; 7 XII 1984 r.; MPP t. III
s. 701; R. Chełmiński: Moim światem jest więzienie. Kary długoterminowe „Gazeta Penitencjarna”
1984 nr 10 s. 8-9, 15, il.; MPP t. III s. 663; J. Majer: Szansa dla długoterminowych „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 4 s. 1-3, il.; MPP t. III s. 701
313
W spotkaniu wzięli udział m.in. profesorowie: Stefan Lelental, Stanisław Pawela
i Józef Wąsik; zob.: Protokół z przebiegu Opolskiego Spotkania Penitencjarnego n.t. „Przygotowywanie do wolności osób odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – projekt
modelu”; MPP t. III s. 717
314
R. Ch.: Szok wolności czy zakład przejściowy, Z obrad Opolskiego Klubu Penitencjarnego „Gazeta Penitencjarna” 1986 nr 7 s. 3; MPP t. III s. 740
315
B. Stankiewicz: Otworzyć celę – to za mało „Trybuna Opolska” 1986 nr 105
(6.05.1986 r.); MPP t. III s. 729; M. Konopnicki: O mechanizmach otwierania cel „Trybuna Opolska”
1986 nr 161 (11.07.1986 r.); MPP t. III s. 731
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- „Doświadczony praktyk penitencjarysta, niezależnie od zajmowanego
stanowiska, a więc zarówno sędzia penitencjarny, jak i prokurator penitencjarny
i wreszcie funkcjonariusz Służby Więziennej w 99 przypadkach na 100 potrafi
przewidzieć, w jakim momencie proces resocjalizacji można uznać za zakończony
i kiedy cele kary w całości zostają osiągnięte.”
Sędzia zarzucał m.in., iż do koncepcji próbujemy pozyskiwać więźniów
(kilku ze skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wysłało listy
do redakcji gazet). A przecież stosowanie nowej procedury warunkowego zwolnienia nie byłoby możliwe bez zgody skazanego.
Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zareagował. Oto dłuższy
fragment odpowiedzi zamieszczonej także w „Trybunie Opolskiej”: 316
„Muszę niestety, nie zgodzić się z twierdzeniem sędziego M. Konopnickiego, iż termin warunkowego zwolnienia można «w 99 przypadkach na 100»
przewidzieć. Przeczą temu bowiem fakty.
Otóż np. w województwie opolskim w 1985 roku sąd penitencjarny
załatwił odmownie 17 proc. wniosków o warunkowe zwolnienie, jakie złożyli
naczelnicy zakładów karnych, w pełni przekonani o celowości takiego zwolnienia.
W badaniach, które prowadziłem w odniesieniu do skazanych zwolnionych warunkowo z kar 25 lat pozbawienia wolności w latach 1976-78, sądy
w całym kraju załatwiły odmownie 28 proc. wniosków naczelników.
Z badań wynika też, iż tylko około 15 proc. skazanych długoterminowych
zwalnia się w wyniku rozpatrzenia pierwszego wniosku, oraz że około 28 proc.
skazanym odmówiono zwolnienia co najmniej 5 razy. A między kolejnym rozpatrzeniem wniosku mija co najmniej 6 miesięcy. Gdzież więc 99-procentowa
pewność?”
i dalej:
„Na koniec jedna tylko jeszcze refleksja. Sędzia M. Konopnicki wydaje się
nie ukrywać dezaprobaty dla zabierania głosu w dyskusji nad modelem przez
samych skazanych, zwłaszcza, że aprobują oni projekt. Aprobata ta kojarzy się
bowiem – zdaniem Sędziego – z pertraktacjami prowadzonym w 1981 r. z osobami
pozbawionymi wolności «na kominie»” i «pod ziemią»”.
Rodziły się oczywiście pytania o to, czy proponowana praktyka pozostaje w zgodzie z przepisami kodeksów karnego i karnego wykonawczego.

316

Model na więzi oporów „Trybuna Opolska” 1986 nr 174 (29.07.1986 r.); MPP

t. III s. 735
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Postanowiono wywołać orzeczenie Sądu Najwyższego w tej kwestii. Pierwszych
kilka postanowień zdecydował się wydać sędzia Zygmunt Jaromin. W ramach,
można by rzec dorozumianej umowy, sędzia Mieczysław Jankowski natomiast w
związku z rozpatrywaniem kolejnej sprawy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego. 317
Po kilku miesiącach Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści:
„W aktualnym stanie prawnym określenie w orzeczeniu - w dniu orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności - późniejszego terminu wykonania tego orzeczenia jest
niedopuszczalne.”
Uzasadnienie

„Materialno-prawne przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności określa art. 90 § 1 kk.
Możliwość orzeczenia warunkowego przedterminowego zwolnienia ustawa uzależnia od istnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie.
Przy tym podkreślić należy, iż podstawową przesłanką warunkowego
przedterminowego zwolnienia jest korzystna prognoza oparta na danych charakteryzujących pozytywnie osobowość skazanego. Wprawdzie dane te odnoszą się do
całego okresu odbywania kary to jednak samo prognozowanie ma miejsce
w chwili orzekania.
Oznacza to, iż orzeczenie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu
jest równoznaczne ze stwierdzeniem istnienia w dacie orzekania wszystkich
wymaganych przez ustawę warunków pozwalających na podjęcie takiej właśnie
decyzji. Z powyższego wynika, że o dacie warunkowego przedterminowego
zwolnienia decyduje data zapadłego w tej mierze orzeczenia. Natomiast przepis
art. 79 § 3 k.k.w. (powołując przepis art. 69 § 2 k.k.w.) zezwala tylko w określonej
sytuacji - na wstrzymanie wykonania postanowienia na okres 3 dni, a jeżeli
prokurator złożył zażalenie - do czasu uprawomocnienia się postanowienia.
Jedynie w takiej sytuacji, w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego, w szczególności zgodnie z przyjętą w nim zasadą natychmiastowej
wykonalności postanowień uzasadnione będzie wstrzymanie, a nie ustalenie
późniejszego terminu realizacji postanowienia o warunkowym przedterminowym
zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Zatem do określenia

317
Zob. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 15 marca 1987 r. Sygn. Akt.
IIIWZ 2 75/97; MPP t. III s. 752 oraz Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1987 r. (VI KZP
19/87); MPP t. III s. 758
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w postanowieniu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności późniejszego terminu zwolnienia z zakładu karnego od
daty wydania tegoż orzeczenia, nie ma podstaw prawnych.”
Próby wdrożenia koncepcji przez Sąd Wojewódzki w Opolu były
możliwe dzięki głównie sędziom Zygmuntowi Jarominowi i Mieczysławowi
Jankowskiemu, choć podejmowali działania wyraźnie wbrew poglądom i stanowisku przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego, sędziego Mieczysława
Konopnickiego. Kiedy informacje o nowych możliwościach dotarły do lokalnej
prasy, pan przewodniczący wystąpił publicznie z opiniami krytycznymi. Centrala
więziennictwa zachowywała pewną rezerwę w sprawie. Nie mówiono nie, choć po
cichu liczono, że to się nie uda. Czasy były takie, że trzeba było niekiedy pozyskiwać instancje partyjne.
18.04.1986 r. koncepcja została omówiona i zaopiniowana pozytywnie
w czasie posiedzenia Komisji Prawa i Praworządności Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Opolu.318 W oparciu m.in. o tę opinię wystosowałem, z prośbą o przychylną akceptację i uwzględnienie w pracach legislacyjnych naszej koncepcji
przygotowywania skazanych do warunkowego zwolnienia pisma do gen.
S. Jabłonowskiego oraz do ministrów Tadeusza Skóry i Jan Brola. Do sekretarza
KC PZPR Józefa Baryły, jednego z sekretarzy KC PZPR, wystąpiła też
26.06.1986 r. Komisja Prawa i Praworządności.319 Odpowiedzi nigdy nie
nadeszły. W 1986 r. mogłem zaprezentować model szerszemu gronu czytelników,
na łamach „Prawa i Życia”.320 W 1989 r. miałem m.in. dla naszej opolskiej koncepcji otwarte łamy „Rzeczpospolitej”. 321
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Ludzie fakty opinie „Trybuna Opolska” 1986 nr 95 (23.04.86); MPP t. III s. 729

Do Gen. Stanisława Jabłonowskiego (24.01.1986 r.); MPP t. III s. 716; do Tadeusza
Skóry I Zastępcy Ministra Sprawiedliwości (24.02.1986 r.); MPP t. III s. 716; do dra Jana Brola,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2.07.1986 r.); MPP t. III s. 739; do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Opolu; MPP t. III s. 727
319

320
Przejście; z płk. dr. Józefem Koreckim, dyrektorem Okręgowego Zarządu Zakładów
Karnych w Opolu rozm. B. Stankiewicz „Prawo i Życie” 1986 nr 37 s. 5, il.; MPP t. III s. 744
321
J. Korecki: Warunkowe zwolnienia. Różnicowanie zakładów. Nadzór ochronny. Reforma
prawa karnego. „Rzeczpospolita” 1989 nr 108 s. 4; MPP t. III s. 838

300

Na spotkaniu przy okazji wręczenia Sztandaru Okręgowemu Zarządowi
w Opolu. Obok mnie od lewej: I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR
- Eugeniusz Mróz, Wojewoda Opolski – Kazimierz Dzierżan, I Sekretarz KM
– Roman Troszczyński, przewodniczący Wydziału Penitencjarnego SW
– Mieczysław Konopnicki, Zastępca Dyrektora CZZK płk Stanisław Wrona,
Komendant Wojewódzki płk Julian Urantówka i Kierownik Wydziału
Administracyjnego KW Zygmunt Delinowski

Z eksperymentowaniem trzeba więc było zaczekać, choć wydaje się, iż
Sąd Najwyższy nie wykluczył stosowania nowej praktyki po dokonaniu zmian
w prawie karnym.
Bój trzeba było toczyć nadal. W prasie i w Zespole do spraw Nowelizacji
Prawa Karnego Wykonawczego, w którym dane mi było – dzięki przychylności
ministrów i Centrali więziennictwa - uczestniczyć nadal, mimo przejścia w 1991 r.
na zaopatrzenie emerytalne. Póki jednak ta emerytura, to nadal były możliwości
docierania do fachowej prasy. 322
Wykorzystywałem ku temu każdą niemal okazję. Kiedy w 1990 r. udało
nam się, wspólnie z prof. Stefanem Lelentalem, zorganizować w Kaliszu,
międzynarodową konferencję, poświęconą XX-leciu kodyfikacji karnej z 1969 r.,

322
Czy nadal pozostał Pan optymistą (wywiad przepr.: Bohdan Żyła i Tomasz Zdulski)
„Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 14 s. 4-5; MPP t. III s. 833; M. Krassowska: Kiedy więzienie złe,
a wolność koszmarna „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 16 s. 8-9, „Gazeta Prawnicza” 1989 nr 17 s. 4;
MPP t. III s. 889
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także i tam zaprezentowałem opolską koncepcję przygotowywania do wolności
skazanych długoterminowych.323 Nie mogłem też nie wspomnieć o koncepcji
w swoim pożegnalnym, przed odejściem na emeryturę, przemówieniu w czasie
ostatniej, z moim udziałem, promocji oficerskiej w 1991 r. 324
„Zrealizowałem niejedno penitencjarne marzenie; niektóre z nich
– wierzę w to mocno – doczekają się jeszcze spełnienia. Mam tu na myśli
zwłaszcza opolską koncepcję zakładów przejściowych oraz dotykającą w sposób
zasadniczy struktury wewnętrznej zakładów karnych, koncepcję tzw. oddziałów
wewnętrznych – choć to nie będzie już zależało ode mnie w żadnym stopniu.”
Zmian dokonano w 1997 r. w nowym kodeksie karnym wykonawczym.325 W komisji kodyfikacyjnej nie mieliśmy przeciwników nowej regulacji.
Rozwiązania poszły nawet dalej. Na wniosek prof. Zofii Świdy-Łagiewskiej
wprowadzono możliwość wyznaczania specyficznej fazy końcowej odbywania
kary, także w postanowieniu o odmowie warunkowego zwolnienia.
I sądy i administracja musiały się uczyć nowych rozwiązań. Wdrażano je
powoli. Trzeba było o tym przypominać korzystając z każdej okazji do publikacji. 326

Eksperymentów ciąg dalszy - Zakład Przejściowy w Choruli
Wobec niemożności realizowania koncepcji - jak to później w literaturze
nazwano – tzw. odroczonego warunkowego zwolnienia, postanowiliśmy spróbować wykonywania kary w ramach, przewidzianych w kodeksie karnym wykonawczym z 1969 roku, zakładów karnych przejściowych.

323
Przygotowywanie do wolności skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności [zarys koncepcji] (w:) „Dwadzieścia lat kodeksu karnego wykonawczego” Materiały
konferencji naukowej. Kalisz, 25-27 X 1990 r. – wkładka]; MPP t. III s. 906
324

Ostatnia promocja (Kalisz, 30.10.1991 r.); MPP t. III s. 930

„Art. 164 k.k.w. § 1. Okres 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym
zwolnieniem lub przed końcem kary, stanowi w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie
skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub
podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1. Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja penitencjarna. § 2. Okres, o którym mowa w § 1, może również wyznaczyć sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za niezbędne.”
325

326
Przygotowywanie do wolności skazanych odbywających kary długoterminowe. Opolska
koncepcja warunkowego zwolnienia. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1999 nr 22/23 s. 45-62, tabl.
(w:) Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego: aktualne problemy prawa
karnego wykonawczego Białystok: „Temida 2” 1999 s. 257-281; MPP t. III s. 975
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Do zakładów karnych przejściowych mogli być, zgodnie z regulaminem
wykonywania kary pozbawienia wolności, kierowani skazani dorośli nierecydywiści na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem albo na
6 miesięcy przed końcem kary. Ponieważ skazani z pozytywną prognozą mogli
być kierowani do półotwartych ośrodków pracy, nawet na kilka lat, a nie tylko na
6 miesięcy, przed końcem kary, interesowali nas tylko skazani z szansami na
warunkowe zwolnienie. Już wiele lat wcześniej dyskutowano nad kryteriami
kierowania skazanych do zakładu przejściowego; zgłaszano wątpliwości czy
mogliby do nich być kierowani skazani młodociani i recydywiści. Kierowanie
młodocianych i recydywistów wykluczał sędzia penitencjarny z Koszalina,
Jan Tupko. Byłem odmiennego zdania i wyraziłem swe stanowisko publicznie
w polemice, odpowiadając na publikację sędziego. 327
Przyczyny niepowoływania zakładów karnych przejściowych w Polsce
były różnorakie. W praktyce nie odczuwano takiej potrzeby, gdyż rozwinięta była
od wielu lat sieć zakładów półotwartych (ośrodków pracy), do których kierowano
skazanych z pozostałością kary nawet do 3 lat. W zakładach tego typu można było
poza ich obrębem zatrudniać skazanych w tzw. systemie zmniejszonego dozoru,
a po odpowiedniej selekcji skazanych, także bez stałego dozoru funkcjonariuszy
Służby Więziennej. W postępowaniu z tymi skazanymi nie było problemu oswajania z warunkami życia, jakie spotkają na wolności.
Problem dotyczył właściwie tylko skazanych długoterminowych, których
zwalniano warunkowo bezpośrednio z zakładów typu zamkniętego. Swoisty
paradoks polegał na tym, że skazany „nadawał się na wolność”, a nie było
odważnych, by podjąć wobec niego decyzję o skierowaniu do wykonywania kary
w warunkach półwolnościowych.328
Przez długie lata zakłady przejściowe nie były powoływane głównie
z powodu niemożności przewidywania faktycznego terminu zwolnienia. Do zakładów tych miały kierować komisje penitencjarne, a zwalniał warunkowo, a częściej
długoterminowych nie zwalniał, sąd penitencjarny. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy
do 1997 r. samodzielną podstawą odmowy mogły być, niemierzalne przecież,
względy ogólnoprewencyjne. A jeśliby np. doszło do ucieczki więźnia z takiego

J. Tupko: W sprawie realizacji koncepcji zakładów karnych przejściowych „Nowe
Prawo” 1977 nr 3 s. 390-395; J. Korecki: Kryteria kierowania skazanych do zakładów karnych
przejściowych „Nowe Prawo” 1978 nr 5 s. 780-783; MPP t. II s. 399
327

328
Opisywałem to m.in. w artykułach: Zakład karny przejściowy. Doświadczenia. Próba
koncepcji. „Gazeta Penitencjarna” 1977 nr 9 s. 1, 5; nr 10 s. 1-2; „Gazeta Prawnicza” 1977 nr 9
s. 1, 11; nr 10 s. 3; MPP t. II s. 335, 342
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otwartego zakładu przejściowego? „Dopuszczono do ucieczki zabójcy z
pozostałością kary 10 lat!” Poleciałyby głowy nie tylko członków komisji
penitencjarnej i naczelnika zakładu karnego przejściowego.
Na Opolszczyźnie, mimo to, postanowiliśmy w porozumieniu z Sądem
Penitencjarnym, zaryzykować, choć tylko na niewielką skalę. Zaproponowaliśmy
Centralnemu Zarządowi Zakładów Karnych przeznaczenie na zakład karny
przejściowy Oddziału Zewnętrznego w Choruli. Byliby tam kierowani tylko
skazani z województwa opolskiego. Umówiliśmy się z sędzią Mieczysławem
Jankowskim, iż przed podjęciem decyzji przez komisje penitencjarne, wspólnie
zapoznamy się z przebiegiem wykonania kary przez konkretnego skazanego, sami
zastanowimy się nad szansami skazanego na warunkowe zwolnienie, wesprzemy
w ten sposób komisje penitencjarne i skazany będzie miał realną szansę na
zwolnienie, jeśli tylko nie pogorszy swego postępowania w Choruli. Realność tej
szansy była tym większa, że posiedzenia sądu penitencjarnego w tym Oddziale
prowadził będzie sędzia M. Jankowski.
Wbrew pozorom niewielu skazanych było chętnych.
- „Wie pan, tu w Strzelcach, wychowawca zna mnie od lat, ja też
poznałem wychowawcę. Lecz przede wszystkim tu nie kusi mnie alkohol, nie
mam okazji zawierania znajomości, zwłaszcza z płcią przeciwną. Jakoś leci.
A tam?”
Zakład Karny Przejściowy w Choruli został powołany zarządzeniem
nr 22/89/CZZK z dnia 3.04.1989 r. z przeznaczeniem dla mężczyzn pierwszy raz
karanych.
Uruchomienie Zakładu w Choruli poprzedziliśmy naradą zorganizowaną
14.06.1989 r. w Okręgu, w której uczestniczyli m.in. Prezes Sądu Wojewódzkiego
w Opolu - Jan Duda, sędzia penitencjarny - Mieczysław Jankowski, prokurator
penitencjarny - Jerzy Gwóźdź, przedstawiciele Okręgowych Zarządów Zakładów
Karnych w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, przewodniczący wydziałów penitencjarnych w sądach wojewódzkich z terenu działania tych okręgów oraz
naczelnicy Zakładów Karnych Nr 1 w Łodzi, Rawiczu, Sieradzu, Strzelinie,
Wrocławiu, a z opolskiego Okręgu: z Zakładów w Nysie, Strzelcach Nr 1 i Nr 2.
Uczestnikom narady dostarczyliśmy z pewnym wyprzedzeniem opracowane przez
nas materiały (przepisy, założenia, propozycje organizacyjne) dotyczące organizowanego Zakładu Przejściowego. W trakcie szerokiej dyskusji zabierający głos
prokurator J. Gwóźdź stwierdził m.in., iż:
- „Trzeba było dużej odwagi, aby podjąć się tworzenia zakładu przejściowego nie mając w tym zakresie żadnych doświadczeń. Ale te doświadczenia będą
nabywane w miarę funkcjonowania tego zakładu.”
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W czasie narady przedstawiłem obsadę kierowniczą Zakładu Przejściowego: naczelnik – ppłk Jan Kucharski, kierownik działu penitencjarnego
– kpt. Andrzej Skórzewski, wychowawcy – kpt. Jerzy Gruszczyński i kpt. Ryszard
Chojnacki.
Oddział więc rozpoczął swą działalność w 1989 r. już jako pełną gębą
„zakład karny”. Centralny Zarząd zapragnął bowiem upiec przy okazji własną
pieczeń – powołać, choć po latach, lecz wreszcie, „Zakład Karny Przejściowy”.
A że pociągało to za sobą koszty: samodzielność gospodarczo-finansowa, nowe
etaty… Zgrzytaliśmy zębami, lecz samodzielność Zakładu wydumaną głównie
przez zastępcę dyrektora CZZK Henryka Skolika, trzeba było urzeczywistnić.
Utworzenie zakładu przejściowego anonsował nawet, nie zawsze przychylny
naszym eksperymentom na Opolszczyźnie, naczelnik Wydziału Penitencjarnego
w Centralnym Zarządzie, Jerzy Rybarczyk.329
W Zakładzie w Choruli skazani przebywali w otwartych salach mieszkalnych, mogli poruszać się po całym terenie Zakładu. Byli zatrudniani poza
obrębem w cementowniach, w systemie zmianowym i oczywiście bez dozoru
funkcjonariuszy. Do pracy dojeżdżali środkami komunikacji publicznej. Dysponowali poza terenem Zakładu niewielką ilością gotówki, wydzielaną z ich
własnego depozytu. W znacznej mierze postawiono na odpowiedzialne zachowanie więźniów, ale też na racjonalizację wymagań i warunków wykonywania
kary pozbawienia wolności w tym Zakładzie. Chodziło przecież o przygotowanie
skazanych do życia w realnych warunkach, jakie napotkają po zwolnieniu. 330
Pierwsze doświadczenia Zakładu Karnego w Choruli przedstawił
w prasie zawodowej jego pierwszy naczelnik, Jan Kucharski.331
Cele i zasady funkcjonowania zakładu karnego przejściowego dobrze
sprecyzował psycholog Wacław Mitoraj, uczestniczący w realizacji idei tego
zakładu, funkcjonującego po zniesieniu Zakładu w Choruli, w Opolu-Półwsi:
„W realizowaną formułę Zakładu wpisane jest zredukowanie represji
kary i oczywistych dolegliwości, szczególna rola wychowawcy, jako doradcy
skazanego i przeniesienie akcentu na pozytywne oddziaływanie korekcyjne, co

329
J. Rybarczyk. Przygotujmy się na duże zmiany. Z ppłk. mgr. Jerzym Rybarczykiem
rozmawia Janina Majer. „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 10 s. 5-7
330
Zob.: Nina Kracherowa: Szewc w cementowni „Trybuna Opolska” z 2/3,10.1989 r.; MPP
t. III s. 886, Każdy więzień – to indywidualny los „Trybuna Opolska” z 16/17/09.1989 r.; MPP t. III
s. 889
331

J. Kucharski: Zakład karny przejściowy. Temat otwarty. „Gazeta Penitencjarna” 1990

nr 4 s. 12-13
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stanowi jednocześnie profilaktykę kształtowania się charakterystycznej dla
zakładów zamkniętych więziennej podkultury.” „Nacisk na rozszerzanie kontaktów ze środowiskiem pozawięziennym”, „Dostosowanie wymagań wychowawczych do potrzeb readaptacji skazanego", „Dbałość o atrakcyjność i normalność
warunków bytowania."332 „Nie chcę, by z zakładu wychodził wróg publiczny nr 1.
Chcę, żeby wychodził stamtąd człowiek łagodniejszy. Taki program można zrealizować tylko w warunkach zakładu otwartego.”333
Próbowaliśmy w Choruli racjonalizować także kontakty skazanych
z rodzinami. Wewnątrz zakładu warunki odbywania widzeń pozostawiliśmy w ich
rękach; były takie, jakie sobie urządzili, z ewentualnym poczęstunkiem rodzin.
Także od ich inicjatywy zależała tzw. działalność kulturalno oświatowa. A kontakty z rodzinami na zewnątrz? Oczywiście w zakresie, na jaki pozwalał regulamin więzienny, naczelnik Zakładu udzielał im przepustek pięciodniowych; ale to
była mimo wszystko rzadkość. Były też widzenia 10-cio godzinne, lecz jak i gdzie
spędzać te godziny z bliskimi. Zdecydowaliśmy się w uzasadnionych przypadkach
na łączenie dwóch takich widzeń w jedno trwające 20 godzin – to już umożliwiało
skazanemu wynająć pokój w hotelu robotniczym i „pomieszkać” tam nie tylko
z żoną, ale i z dziećmi, przez prawie całą dobę. Mogły to więc być widzenia nie
tylko małżeńskie, ale rzeczywiście rodzinne.
Jaki był odbiór społeczny tego eksperymentu? Ze skazanymi w zakładzie
przejściowym spotykali się m.in. dziennikarze. Po spotkaniach podkreślali otwartość więziennictwa na humanitarne zmiany w wykonywaniu kary pozbawienia
wolności. Mieli okazję rozmawiać ze skazanymi bez obecności funkcjonariuszy.334 „Telewizja nakręciła film o Zakładzie Karnym Przejściowym
w Opolu, ale nie wyemitowała go. Podobno w obawie, że widzowie mogliby być
oburzeni.” 335
Od wejścia w życie kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. w polskim
systemie penitencjarnym funkcjonują zakłady karne typu: zamkniętego,
W. Mitoraj: Przeciwdziałanie niepożądanej nieformalnej aktywności skazanych „Nasz
Głos” 1994 nr 9 s. 8-11
332

333
W. Mitoraj. W sprawie zakładu przejściowego. Wywiad z kpt. Wacławem Mitorajem,
psychologiem w Zakładzie Karnym Przejściowym w Opolu. „Nasz Głos” 1994 nr 9 s. 14-16; Zob. też:
Tezy do określenia stopnia zaufania w związku z rozluźnieniem izolacji penitencjarnej skazanych
w warunkach ZKP w Opolu) „Nasz Głos” 1994 nr 9 s. 5-6, fot.
334

M. Rymuszko: Suka pełna dziennikarzy „Prawo i Życie” 1994 nr 13 s. 4

B. Pietkiewicz: Jak Polak siedzi. W przepełnionych więzieniach rodzi się agresja.
„Polityka” 1995 nr 10 s. 14-15, fot.
335
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półotwartego i otwartego (art. 70 § 1 k.k.w.). Nie przewidziano już odrębnego
typu ani rodzaju „zakładu przejściowego”, przecież jednak każdy zakład otwarty
może mieć charakter, spełniać funkcje, zakładu przejściowego, jeśli tak
sprecyzowane będzie jego przeznaczenie. Zamiast tworzyć pojedyncze (kilka
w Kraju) zakłady przejściowe, przewidziano możliwość skierowania skazanego
do końcowej fazy wykonywania kary pozbawienia wolności, zwłaszcza w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia warunkowego zwolnienia. Tak więc
koncepcje i eksperymenty opolskie z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku otworzyły drogę dla tzw. odroczonego warunkowego
zwolnienia i zniesienia przewidywanych wcześniej w kodeksie karnym wykonawczym, a nierealizowanych w praktyce „zakładów karnych przejściowych”.

Wewnętrzne oddziały penitencjarne
Stan wojenny był dla większości z nas, także w więziennictwie, okresem
refleksji, zastanawiania się nad sensem wykonywanej pracy, nad możliwościami
jej usprawnienia, czasem poszukiwania inspiracji na przyszłość. Stan wojenny
zastał mnie na stanowisku naczelnika Wydziału Penitencjarnego w Centralnym
Zarządzie Zakładów Karnych, o czym w innym miejscu wspomnień. Osobiście
nie odpowiadała mi, spotykana na wielu odcinkach działalności więziennictwa,
w dużej części zakładów karnych i aresztów śledczych, sytuacja wyczekiwania.
Hasło „przeczekać” było dość popularne. Stąd też już w pierwszym numerze
„Gazety Penitencjarnej”, który ukazał się w stanie wojennym w 1982 r. pisałem:
Analiza literatury penitencjarnej i doświadczenia rodzime wskazują, iż
optymalne warunki resocjalizacji istnieją w zakładach karnych o pojemności
w granicach 300 miejsc. Wiele naszych zakładów pojemność tę znacznie przekracza. Jest to okoliczność natury obiektywnej i przesądzająca nieraz o możliwości merytorycznej, znaczącej w procesie resocjalizacji skazanych, pracy
naczelnika zakładu karnego. Ileż decyzji, istotnych, ważących na losach skazanych, musi taki naczelnik podejmować zaocznie. Bez kontaktu ze skazanymi
przyznaje im nagrody i podpisuje opinie w sprawach np. o warunkowe zwolnienie
lub ułaskawienie. W dużych zakładach karnych jednak, zwłaszcza, jeśli zważyć
duże grupy skazanych przydzielane wychowawcom oraz migrację miedzy grupami,
także wychowawca nie jest praktycznie organizatorem procesu wychowawczego
oddziaływania. Działa on w tych warunkach jedynie, jako swego rodzaju „pogotowie wychowawcze", funkcjonuje, jako wysłuchujący próśb skazanych i wykonujący polecenia przełożonych.
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I proponowałem eksperymentalne sprawdzenie w kilku dużych zakładach
karnych koncepcji tzw. oddziałów wewnętrznych. 336
Przez kilka lat nic się w tej sprawie nie działo. Kierowanie Okręgowym
Zarządem w Opolu od 1984 r. stwarzało szansę powrotu do koncepcji oddziałów
wewnętrznych, zarówno w opracowaniu jej szczegółów, jak i w podjęciu ewentualnego realizowania koncepcji w warunkach lokalnych, konkretnego zakładu na
Opolszczyźnie.
W dniach 27-29 listopada 1986 r. skorzystałem z możliwości zabrania
głosu w czasie ogólnokrajowej Konferencji w Popowie poświęconej problematyce
podkultury więziennej:
Pragnę w tym miejscu przypomnieć koncepcję tzw. „oddziałów wewnętrznych”, nad którą podjęliśmy przed laty prace w Wydziale Penitencjarnym.
Sprowadza się ona generalnie do organizacyjnego wyodrębnienia w dużych
zakładach kilku oddziałów, do ich względnego usamodzielnienia. Musiałoby się
z tym wiązać kilka ustaleń i przesądzeń. I tak:
- przemieszczanie skazanych między oddziałami musiałoby być ograniczone do minimum. Przeniesienie do innego oddziału wymagałoby zgody naczelnika zakładu, analogicznie jak to się dzieje przy przenoszeniu skazanych do
funkcjonujących przy zakładach karnych, oddziałów zewnętrznych.
- kadra funkcjonariuszy pracujących w poszczególnych oddziałach
powinna być w miarę stabilna i podporządkowana kierownikowi tego oddziału
(tak jak dotychczas w oddziałach zewnętrznych lub w oddziałach dla skazanych
wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych).
Podporządkowanie to powinno obejmować oddziałowych, wychowawców i inspektorów ochrony wewnętrznej.
- kierownik oddziału wewnętrznego powinien być wyposażony w uprawnienia dyscyplinarne wobec skazanych, analogicznie jak aktualnie kierownik
oddziału zewnętrznego (nagrody za wyjątkiem związanych z opuszczeniem
zakładu, kary – za wyjątkiem kary umieszczenia w oddziale izolacyjnym i kar
pieniężnych). Kierownik też akceptowałby treść opinii o skazanych przed
przedstawieniem ich do podpisu przez naczelnika.
- w oddziałach byłyby powoływane odrębne komisje (podkomisje) penitencjarne.

336

O potrzebie normalizacji „Gazeta Penitencjarna” 1982 nr 1 s. 6-7; MPP t. II s. 570
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Takie przedsięwzięcia organizacyjne, mieszczące się moim zdaniem,
w aktualnych rozwiązaniach prawnych, pozwoliłyby uczynić z dużych zakładów
mniejsze, przynajmniej z punktu widzenia stricte penitencjarnego. Zespół funkcjonariuszy pracujących w oddziale będzie miał możliwości lepszego poznania
skazanych. Kierownik oddziału będzie miał szansę podejmowania decyzji ważnych
dla indywidualnych losów skazanych odpowiednio do osobistej znajomości tych
skazanych. To samo będzie się odnosić do członków komisji penitencjarnych.
Cały ten zabieg pozwoli ograniczyć tak daleko idące dotychczas niejednokrotnie odpersonalizowanie wzajemnych stosunków międzyludzkich, w co
większych zakładach karnych. Jestem w pełni przekonany, iż sprzyjać to będzie
wprost ograniczaniu negatywnych zjawisk podkultury więziennej.
Wykorzystując wyraźnie przychylność Szefa Więziennictwa ku eksperymentowaniu, spróbujemy na Opolszczyźnie dopracować, a może także i wdrożyć,
przedstawioną tu w olbrzymim tylko zarysie koncepcje oddziałów wewnętrznych
w dużych zakładach karnych.
W miarę szczegółowe omówienie koncepcji przedstawiliśmy w czasie
jednego z Opolskich Spotkań Penitencjarnych, zorganizowanego 26.02.1988 r.
w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W spotkaniu wzięli udział naczelnicy większych zakładów karnych
i aresztów śledczych w Polsce, dyrektorzy kilku okręgów więziennictwa, sędziowie penitencjarni Sądu Wojewódzkiego w Opolu oraz naczelnicy Wydziałów Penitencjarnego - Jerzy Rybarczyk i Organizacyjno-Prawnego - Janusz Szymborski
z Centrali. Już w czasie tego Opolskiego Spotkania Penitencjarnego w 1988 r.
kilkunastu dyrektorów jednostek penitencjarnych wyrażało gotowość eksperymentalnego wdrożenia koncepcji, jeśli wyraziłby na to zgodę Centralny Zarząd
Zakładów Karnych. Spoza województwa opolskiego zamiar taki wyrazili
m.in. dyrektorzy Zakładów Karnych w Jastrzębiu Zdroju, Kłodzku, Rzeszowie,
Sieradzu i Nowogardzie oraz Aresztów Śledczych w Gdańsku i w Łodzi. Za
realizacją koncepcji opowiedzieli się także sędziowie penitencjarni. Zdecydowanie przeciw wypowiedzieli się naczelnicy Wydziałów Centralnego Zarządu.
Naczelnik J. Rybarczyk stwierdził wprost:
- „Oświadczam, iż przybywam z rezerwatu wstecznictwa, stąd mój
krytyczny stosunek do nowości.”
Wtórował mu naczelnik J. Szymborski:
- „Zabieram głos jako drugi wstecznik.” 337
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Zob. protokół Posiedzenia Kierownictwa CZZK z 21.04.1988 r.; MPP t. III s. 783
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Nie mogę odmówić sobie i tym razem pewnej frywolności, a właściwie
to opowiedzieć o frywolności, na jaką zdobyłem się po zakończeniu Spotkania.
Zaproponowałem mianowicie, aby zwolennicy koncepcji wychodząc z sali
wybrali drzwi na lewo, a jej przeciwnicy – na prawo. I okazało się, że drzwiami na
prawo wyszli… tylko naczelnicy Wydziałów z Centralnego Zarządu.
Opracowanie koncepcji i protokół „Spotkania…” przekazaliśmy dyrektorowi Centralnego Zarządu; stały się one przedmiotem posiedzenia kierownictwa
Centrali w dniu 21.04.1988 r. Prowadzący posiedzenie zastępca dyrektora
Stanisław Wrona, pełniący wówczas obowiązki dyrektora Centralnego Zarządu,
podsumowując posiedzenie stwierdził m.in.:
- „Sprawa pozostanie otwarta przez miesiąc, dwa. Przed wakacjami
sprawę rozważymy ponownie".
Do tych ponownych rozważań nie doszło.
W połowie 1988 r. podjęliśmy próbę ustalenia struktury wewnętrznej
wg proponowanego modelu w Zakładzie Karnym w Głubczycach, którego
pojemność w tym czasie została znacznie powiększona w wyniku oddania do
użytku nowego budynku zakwaterowania skazanych.
Dyrektor Centralnego Zarządu, Romuald Soroko, który objął to stanowisko 31.05.1988 r., zezwolił na utworzenie etatu zastępcy naczelnika, mimo iż
nie przewidywał tego normatyw etatowy, w sumie niewielkiego Zakładu. W eksperymencie uczestniczyli aktywnie naczelnik Zakładu Zenon Michalak i jego
zastępca Włodzimierz Budzałek. Była to próba poczyniona trochę na siłę. Zakład
był typem zakładu półotwartego, a jego pojemność i tak nie należała do największych na Opolszczyźnie.
Trzeba wysiłki było podejmować nadal, choć będąc już komendantem
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, mogłem to czynić
nadal głównie poprzez publikacje w prasie zawodowej. Okazję ku temu stwarzała
zorganizowana przez Ośrodek międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona XX-leciu kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. Problematyka struktury
wewnętrznej stanowiła znaczną część wygłoszonego przeze mnie referatu. 338
Pisałem:
Fakt istnienia dużych zakładów trzeba niestety przyjąć do wiadomości;
nie można będzie przez długie lata jeszcze zmienić ich architektury. W zależności
338
Przygotowanie do wolności skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia
wolności [zarys koncepcji] (w:) „Dwadzieścia lat kodeksu karnego wykonawczego” Materiały
konferencji naukowej. Kalisz, 25-27 X 1990 r. [wkładka]; MPP t. III s. 906
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od populacji skazanych w całym kraju można będzie co najwyżej dbać o to, by nie
były w pełni zaludnione.
Jedynym remedium na taki stan rzeczy wydaje się być (jestem o tym
w pełni przekonany) diametralna zmiana wewnętrznej struktury tych zakładów.
Należy w nich organizacyjnie wyodrębnić tzw. oddziały wewnętrzne (wydzielone
pawilony, piętra itp.). Populacja skazanych w poszczególnych oddziałach powinna
być, na ile to tylko jest możliwe, stabilna; przeniesienie skazanego z jednego
oddziału do drugiego wymagałoby pisemnej decyzji naczelnika zakładu. Stabilne
też powinny być zespoły funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa pracujące
ze skazanymi umieszczonymi w poszczególnych oddziałach. W każdym oddziale
działałaby samodzielna komisja penitencjarna. Kierownicy oddziałów, podlegający naczelnikowi zakładu karnego, powinni być wyposażeni w przysługujące
dotychczas naczelnikowi kompetencje w zakresie podejmowania indywidualnych
decyzji dotyczących skazanych. W ten sposób ważące na losach skazanych
indywidualne decyzje będą mogły być podejmowane przez osoby (kierowników
oddziałów wewnętrznych) dysponujące własnym rozpoznaniem tych skazanych.
W wyniku kolejnego mego wystąpienia na ogólnokrajowej naradzie naczelników jednostek penitencjarnych, już w charakterze komendanta Centralnego
Ośrodka Szkolenia SW w Kaliszu, nowy dyrektor Generalny w Ministerstwie
Sprawiedliwości Paweł Moczydłowski powołał w dniu 11.02.1991 r. zespół do
opracowania: „Projektu zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej jednostek
więziennych”. Przewodniczyłem temu zespołowi, w skład którego weszli także:
S. Kwiecień - dyrektor Rejonowego Aresztu Śledczego w Lublinie, B. Musielak
- dyrektor RAŚ w Poznaniu, S. Nowakowski - dyrektor Rejonowego Zakładu
Karnego we Wronkach, M. Ryś - dyrektor RAŚ w Częstochowie.
Przygotowaliśmy propozycję koncepcji, która wraz z zapowiedzią
kolejnej narady została przesłana naczelnikom zakładów karnych i aresztów
śledczych przez naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego pismem
NOP-177/91 z dnia 5.03.1991 r. W piśmie była zawarta propozycja, by „reformę”
struktury organizacyjnej zakładów wprowadzić powszechnie, nie na zasadach
eksperymentu, z dniem 1.06.1991 r. Opracowanie zespołu było przedmiotem
narady służbowej kierownictwa Centralnego Zarządu i dyrektorów rejonowych
aresztów śledczych i zakładów karnych w dniu 15.03.1991 r.; również wtedy nie
podjęto żadnych decyzji – mimo, iż dyrektorzy niektórych jednostek zadeklarowali gotowość opracowania propozycji wdrożenia koncepcji w swoich
jednostkach. Trudno wprost wyjaśnić fakt, iż Centralny Zarząd Zakładów
Karnych przez całe lata nie podejmował decyzji w sprawie reorganizacji struktury
wewnętrznej zakładów karnych, mimo iż wielu dyrektorów CZZK wypowiadało
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się publicznie m.in. w sprawie potrzeby powoływania oddziałów wewnętrznych.339
Przedstawiałem argumenty za powoływaniem oddziałów wewnętrznych
jeszcze nie raz. Artykuły poświęcone tej problematyce publikowałem w latach
1999, 2000, i 2005.340 Odwoływałem się zazwyczaj do organizacji oddziałów
dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczowychowawczych, chodziło mi bowiem o organizacyjne wydzielenie oddziałów
w większych zakładach karnych, głównie przez imienne przypisanie do oddziałów
wychowawców i oddziałowych; pozostałe działy służb: ewidencja, gospodarka,
służba zdrowia, finanse itp. powinny pozostawać zintegrowane i służyć całemu
zakładowi, bez ich rozparcelowywania. Inaczej bardzo łatwo doprowadzić do
tworzenia nowych, zbiurokratyzowanych stanowisk.
W międzyczasie przygotowania do wprowadzenia nowej struktury czyniono w Płocku, Raciborzu, Warszawie-Białołęce oraz w Okręgu w Białymstoku,
który w 1993 roku otrzymał oficjalną zgodę Dyrektora Generalnego na prowadzenie eksperymentu.341 W Białymstoku zaproponowano nieco zmienioną
koncepcję wewnętrznej struktury zakładów karnych i aresztów śledczych;
organizacja tzw. oddziałów penitencjarnych przystaje do struktury nie tylko
dużych jednostek podstawowych więziennictwa. Dyrektor tego Okręgu Krzysztof
Keller oddany tej idei, został najpierw pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego do
spraw ostatecznego opracowania i wdrożenia nowej struktury, a w 2010 r.
- zastępcą dyrektora Centralnego Zarządu. Po 28 latach dochodzi wreszcie do

339
Zob. np.: Romuald Soroko: Więzienia autorskie; z sędzią R. Soroko, dyrektorem
generalnym w Ministerstwie Sprawiedliwości, rozm. S. Podemski. „Polityka” 1989 nr 44 s. 7 oraz:
Dogonić świat; rozm. H. Michalski. „Gazeta Prawnicza” 1990 nr 4 s. 11; Paweł Moczydłowski: Czuję
więzienie; rozm. B. Pietkiewicz. „Polityka” 1993 nr 7 s. 9 (Będziemy tworzyć „oddziały wewnętrzne
w ramach jednego zakładu karnego”); Lech Moderacki: Więzienia dla przestępców; z dyrektorem
Centralnego Zarządu Zakładów Karnych rozm. J. Jachowicz. „Gazeta Wyborcza” 1995 nr 90 s. 20
(„Chciałbym podzielić też zakłady karne na mniejsze jednostki, gdyż skuteczne kierowanie
więzieniem, w którym jest ponad 600 osadzonych, staje się praktycznie niemożliwe.”)
340
Opolska koncepcja usprawnienia wewnętrznej struktury i funkcjonowania dużych
zakładów karnych przez wyodrębnienie tzw. „oddziałów wewnętrznych” (w:) Problemy organizacji
i zarządzania więzieniem: materiały II Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Poznań - Kalisz
- Warszawa [5-7.11.1998 r.] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Resocjalizacji, Centralny
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Centralny Zarząd Służby Więziennej, 1999 s. 292-302; MPP
t. III s. 963; Propozycje zmian w k.k.w. na tle dotychczasowej praktyki „Przegląd Więziennictwa
Polskiego” 2000 nr 26 s. 20-34; Polska praktyka penitencjarna (w:) Prawo w okresie społecznych
przemian. Warszawa: Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
2005 s. 188-198; MPP t. III s. 1039
341
E. Zakrzewska: Nowe wschodzi na wschodzie „Forum Penitencjarne” 2004 nr 7
s. 12-13, 25; MPP t. III s. 1032
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zrealizowania koncepcji zarysowanej w Wydziale Penitencjarnym Centralnego
Zarządu w 1982 r.
I oto 1 stycznia 2011 r. na portalu internetowym Służby Więziennej
ukazuje się informacja: „Podsumowanie 2010 roku w więziennictwie; zmniejszenie zaludnienia, pierwsza od 50 lat reforma”, a w niej w podrozdziale
„Reforma więziennictwa” co następuje”:342
W 2010 r. z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości rozpoczęła się pierwsza
od 50 lat reforma więziennictwa. W listopadzie br. zakończono jej I etap polegający na wdrożeniu oddziałów penitencjarnych. Reforma objęła zakłady karne
i areszty śledcze powyżej 200 osadzonych. Oddziały penitencjarne stanowią wydzieloną część zakładu karnego/aresztu śledczego dysponującą oddzielną, specjalnie dobraną kadrą obsługującą poszczególne grupy osadzonych, dobranych
według takich kryteriów jak stopień demoralizacji, stwarzane zagrożenie społeczne, podatność na resocjalizację.
W oddziałach penitencjarnych, mniejsze, komplementarne zespoły
funkcjonariuszy, bez szczebli pośrednich, mogą szybciej i skuteczniej reagować na
wszystko, co dzieje się w zakresie ich działania, na każde pojawiające się
zagrożenie, na wszelkie niepokojące zachowania osadzonych. Przy tym zwiększono liczę funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.
Usprawniono obieg dokumentacji oraz przekazywanie informacji w ramach
oddziału penitencjarnego. Wzrosła szybkość i sprawność w rozwiązywaniu
bieżących problemów zarówno skazanych jak i funkcjonariuszy pełniących służbę
w oddziale penitencjarnym. Zwiększyła się także odpowiedzialność personelu za
podejmowane działania i ich efekty. Poprawie uległa organizacja i efektywność
pracy funkcjonariuszy w zakresie realizowanych zadań.
Istotnym elementem reformy jest wzmocnienie ochrony wewnętrznej
zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez ograniczenie liczby zewnętrznych
posterunków uzbrojonych i zastępowanie ich elektroniką (kamery, systemy alarmowe).
Koniecznością w reformowaniu służby ochronnej jest zdecydowane przesunięcie akcentów na dynamiczną ochronę wewnętrzną. Ochrona zewnętrzna
obecnie jest w znacznym stopniu realizowana poprzez zastosowanie systemów
elektronicznych. Takie rozwiązanie pozwoliło na przesunięcie znacznej liczby
etatów do ochrony wewnętrznej. W wyniku podjętych działań w 2010 r. pozyskano
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Autorka informacji: Luiza A. Sałapa, Rzecznik Prasowy Służby Więziennej
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w ochronie wewnętrznej jednostek penitencjarnych 828 etatów, a zlikwidowanych
zostało 160 posterunków zewnętrznych.
A w czasie trwania V Kongresu Penitencjarnego w maju 2011 r.
w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie, dyrektor Krzysztof Keller prezentując
zasady przeprowadzania reformy w więziennictwie, w tym zwłaszcza tworzenia
tzw. oddziałów penitencjarnych, powołał się na moje w tym zakresie starania,
podejmowane już w początkach lat osiemdziesiątych i nazwał mnie „ojcem
koncepcji” – jeśli tak, to z uwagi na upływ czasu, jestem chyba jej „dziadkiem”.
A więc warto było…

Społeczne rady penitencjarne
Idee, które przyświecały powstaniu instytucji społecznych rad penitencjarnych przedstawiłem w części dotyczącej mojej pracy w Centralnym
Zarządzie Zakładów Karnych. Odnotowałem też ich ewolucję, rozwój i zamieranie oraz tego przyczyny. Na Opolszczyźnie próbowaliśmy w tamtych latach
osiemdziesiątych nadawać im realny kształt. Czy się udało? Funkcjonowały przez
pewien czas w Nysie i w Strzelcach Opolskich. Rada w Strzelcach Opolskich
doczekała się nawet kilku publikacji prasowych. 343 Jej aktywność wiązała się
głównie z bezinteresowną pracą społeczną Pani Ireny Majkut. A oto fragment
artykułu redaktora W. Łuki relacjonującego posiedzenie Społecznej Rady w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich: 344
Na teren zakładów karnych wchodzą specjaliści wielu dziedzin – sędziowie sądów penitencjarnych, prokuratorzy do spraw penitencjarnych, społeczne
rady penitencjarne, komisje „sanepidu”, behapowcy, nie mówiąc już o ludziach
kultury i sztuki, spotykających się ze skazanymi na wieczorach autorskich bądź
prowadzących regularne zajęcia kulturalno-oświatowe. Dyrektor [J. Korecki]
zapewnia: doszliśmy do przekonania, iż cokolwiek te osoby zobaczą i w jakiejkolwiek sprawie konfliktowej zażądają wyjaśnień, to i tak będzie korzystniejsze dla
oczyszczenia atmosfery za wysokim murem, niż wzajemne podniecanie się
szeptaną plotką.

343
R. Musidłowski: Społeczne rady penitencjarne „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1986 nr 9/10 s. 86-94; (H): Trwały element krajobrazu. Społeczne rady penitencjarne. „Gazeta
Penitencjarna” 1987 nr 10 s. 6-7
344
W. Łuka: Zbliżmy się do siebie. Wolność pachnie fiołkami. „Prawo i Życie” 1988 nr 6
s. 8-9, il. W spotkaniu w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich udział wzięli: członkowie
społecznej rady penitencjarnej, członkowie Komisji Prawa i Praworządności Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz kilkudziesięcioosobowa grupa skazanych; MPP t. III s. 815
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Nie da się przecież ukryć, że często spotykaliśmy się z nieufnością, wobec
realiów więziennych, odkrywanych przed osobami oglądającymi zakład karny od
środka. Tajemnicy szukają tu również nasi goście – niekiedy, wydawałoby się
znający sprawę. Przyjechali niedawno do zakładu w Nysie studenci z opolskiej
uczelni pedagogicznej. Obejrzeli, co chcieli. Na zakończenie pani docent mówi
głośno: pokazano nam dużo, ale nie myślcie kochani, że wszystko przed nami
odkryto. Naczelnik zaproponował: pełnimy tu służbę dwadzieścia cztery godziny
na dobę. Zostańcie jeszcze i szukajcie drzwi, których przed wami nie otworzyliśmy.345
Praca w społecznej radzie penitencjarnej była dla jej członków uciążliwa.
Z jednej strony naczelnik zakładu karnego oczekiwał wsparcia w poszukiwaniu
miejsc pracy dla więźniów, w organizowaniu pomocy postpenitencjarnej. Z drugiej strony w czasie rozmów ze skazanymi członkowie rady wsłuchiwali się
w relacje o ich zmarnowanym często życiu, o bezradności, o warunkach jakich
spodziewają się po odbyciu kary, wysłuchiwali ich próśb, które często okazywały
się nie do spełnienia, nierzadko też byli wprowadzani w błąd. Tu jeszcze raz
okazywało się, że fascynujące jest w zasadzie tylko pierwsze wejrzenie za więzienny mur oraz że, codzienność więzienna jest szara i na ogół niewdzięczna. To
chyba główna przyczyna, iż nie przetrwały społeczne rady penitencjarne zbyt
długo; że serce jest w postępowaniu z ludźmi pozbawionymi wolności potrzebne,
lecz znacznie bardziej potrzebny profesjonalizm.

Koło Zrzeszenia Prawników Polskich
Poszukiwaliśmy także form integrowania się w środowisku funkcjonariuszy. Taką formą wydawała się nam możliwość działania w ramach Zrzeszenia Prawników Polskich. Powołaliśmy odrębne koło zrzeszające chętnych
funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z terenu Opolszczyzny. Był taki
czas, że nasze Koło było w województwie najbardziej aktywne. Gośćmi i prelegentami naszych spotkań byli m.in. członek Rady Krajowej Patriotycznego
Ruchu Odrodzenia Narodowego J. Szopiński (14.04.1988 r.), sędzia Sądu
Najwyższego Jan Kosiński (23.05.1988 r.), prokurator Prokuratury Generalnej
Władysław Taraszkiewicz (27.06.1988 r.), profesor Andrzej Murzynowski
(20.09.1988r.).
Nasz psycholog Wacław Mitoraj wystąpił publicznie z inicjatywą
powołania „Sekcji Psychologii Penitencjarnej w Polskim Towarzystwie

345
W. Łuka: Wyjdę sąd, będę kradł. Wolność pachnąca fiołkami. „Prawo i Życie” 1988
nr 10 s. 8-9; MPP t. III s. 816
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Psychologicznym” – inicjatywa ta nie spotkała się jednak z zainteresowaniem tego
Towarzystwa.

Zamek w Niemodlinie Opolskim
Wśród wielu zabytków na Opolszczyźnie znajduje się także zamek
w Niemodlinie. W powojennej historii tego zrujnowanego zamku swoje miejsce
ma też więziennictwo. Na różnych stronach internetowych czytamy, iż m.in.:
„Po roku 1945 w zamku mieściły się kolejno: Państwowy Urząd
Repatriacyjny, liceum, szkoła podoficerska Wojewódzkiego Zarządu Zakładów
Karnych.” „Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego, liceum, szkoły podoficerskiej. Przez 10 lat stał opuszczony i niszczejący.”

Zamek w Niemodlinie

O zainteresowaniu więziennictwa zamkiem i udzielaniu pomocy w jego
odbudowie przez więziennictwo opolskie wiedziałem od dawna; donosiła o tym
również nasza prasa zawodowa. 346 Nie spodziewałem się jednak, że i mnie przypadną w udziale związane z tym tarapaty.

346

Zob. np. J. Lipiński: Niemodlin. Zabytkom na odsiecz. „Gazeta Penitencjarna” 1979

nr 2 s. 6, il.
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Pod koniec lat siedemdziesiątych osobiste zainteresowanie zamkiem
i jego renowacją przejawiał dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych
w Opolu, Mieczysław Jankowski. Realizował z zaangażowaniem zapotrzebowanie
władz lokalnych związane z odbudową zamku. Miał możliwość wspomagania tej
odbudowy kierując do pracy więźniów, nierzadko fachowców. Poszukiwał też, jak
się mogę domyślać, legitymacji do takiego działania. Takim pretekstem była
z pewnością propozycja zorganizowania w budynku na placu zamkowym szkoły
podoficerskiej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Później w tym budynku zlokalizowano tzw. miejsce czasowego zakwaterowania więźniów; więźniowie tam
umieszczeni byli zatrudnieni przy pracach remontowych. Stałe przebywanie
więźniów w tym obiekcie wymagało oczywiście ustanowienia tam także określonego nadzoru funkcjonariuszy. Obiekt trzeba było też pilnować nocą. Idylla we
współdziałaniu więziennictwa z lokalnymi władzami trwała do roku 1980, kiedy
to zlikwidowano w Opolu średni szczebel administracji penitencjarnej, a dyrektor
M. Jankowski wrócił do zawodu sędziego. Lecz więźniów nadal zatrudniano przy
odbudowie zamku.
Kiedy w roku 1984 powołano ponownie ten szczebel administracji
w Opolu tworząc Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych i mnie przypadło zajmować się problemem, choć zgodnie z wewnętrznym podziałem obowiązków
w kierownictwie Okręgu, zadaniami związanymi z zamkiem w Niemodlinie
zajmował się głównie mój zastępca Ryszard Gryboś. Utrzymywaliśmy status quo;
co i tak oznaczało liczne związane z tym perturbacje. Czasy nastawały takie, że
więziennictwo musiało najpierw dbać o swe własne interesy; z finansami wciąż
było kiepsko. Podejmowaliśmy rozliczne starania, by obiekt zamku przekazać
innemu gestorowi; a chętnych nie było. Ostatecznie w 1986 r. obiekt zamku
zwrócono miastu Niemodlin.
Dowiedziałem się też po pewnym czasie, iż więziennictwo opolskie
przed laty nabyło działkę rolną, w Niwkach, w pobliżu Turawy, z zamiarem
utworzenia tam pola do rekreacyjnej hippiki. Pole to, ziemię uprawną, wobec
rezygnacji z zamiarów z lat siedemdziesiątych, wynajmowaliśmy okolicznym
gospodarzom. I tak to zmieniają się czasy i zamiary; te zamiary trzeba dostosowywać do zmieniających się warunków i możliwości.

„Korab” w Turawie
Ośrodek Doskonalenia Kadr „Korab” w Turawie był jednym z najstarszych ośrodków, kojarzonych przede wszystkim z organizowaniem tam
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wczasów dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. 347 Ośrodek ten
wiązany był niemal nierozerwalnie z trzema osobami: z sędzią Mieczysławem
Jankowskim, a jednocześnie dyrektorem Okręgu w Opolu, Ryszardem Grybosiem,
ówcześnie naczelnikiem Aresztu Śledczego w Opolu i nieco później z komendantem Ośrodka, Bogdanem Aniołem.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Turawie

M. Jankowski położył niewątpliwie duże zasługi w rozbudowie i modernizacji Ośrodka. Krążyły wręcz legendy, że w celu mobilizowania skazanych do
wydajnej, i często po tzw. godzinach pracy, z własnej kieszeni organizował im
solidniejsze od więziennego wyżywienie. A trzeba pamiętać, iż budowa Ośrodka
realizowana była tzw. systemem gospodarczym i gros ciężarów z tym związanych
przypadało na Areszt w Opolu. Pamiętam jak wybrzydzano w Centrali, kiedy
naczelnik M. Jankowski, jako pierwszy w Polsce, wyposażył wszystkie pokoje
hotelowe w Ośrodku w odbiorniki telewizyjne, wprawdzie czarno-białe, ale
jednak telewizory. Za nim poszli inni. Ośrodek tętnił w tamtych czasach życiem
towarzyskim; w holu zainstalowano „jednorękiego bandytę” – automat do gier,
a w całym Ośrodku rozbrzmiewała zwłaszcza melodia „Gigi amoroso”, bardzo
lubiana przez małżonkę Dyrektora.

347
Prezentacja Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Turawie zob.: B. Anioł:
Korab „Forum Penitencjarne” 1999 nr 7 s. 20, fot.
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Wieloletnim komendantem Ośrodka był Bogdan Anioł. Był dobrze
radzącym sobie komendantem, co wcale nie było, z różnych przyczyn, łatwe.
Jakie to przyczyny? Po pierwsze ciągle niejasna sytuacja finansowa: co
finansowane ma być z budżetu, a co z innych środków. Po drugie nieustanne
kłopoty z odprowadzaniem ścieków wobec braku kanalizacji odpływowej. Po
trzecie trudno wszystkim dogodzić, zwłaszcza, że trzeba było realizować zlecenia
na organizację wczasów w ferie i wakacje, wczasów świątecznych, kolonii dla
dzieci, no i uwzględniać prośby miejscowych władz i organizacji o udostępnienie
Ośrodka dla celów konferencyjnych itp. Bogdan apetyty wszystkich potrafił bez
konfliktów zaspokoić. Te apetyty to nie tylko w przenośni; musiał przecież nawet
w czasach, kiedy prawie wszystko było na kartki, wyżywić setki wczasowiczów
i kursantów.

Z Bogdanem Aniołem w Turawie

Jeszcze nieco w sprawie gości. Zdarzyło się, iż pewnego dnia zawitał do
Opola, jako gość Komitetu Wojewódzkiego Partii, jeden z sekretarzy Komitetu
Centralnego, któremu przysługiwała ochrona VIP-owska. Sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego uzgodnił wstępnie, iż możliwe będzie zapewnienie gościowi
noclegu w Ośrodku w Turawie. Komendant B. Anioł, powiadomił mnie o tym,
informując, iż sytuacja taka nie zdarza się po raz pierwszy. Funkcjonariusze
ochrony sprawdzili otoczenie i warunki bezpieczeństwa w Ośrodku. Uznałem, iż
powinienem powiadomić o tym dyrektora Centrali gen. S. Jabłonowskiego. Nie
wiem, po co mi to było. Generał uznał to za naszą samowolę, udzielił wprawdzie
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swego „błogosławieństwa”, lecz zastrzegł, że czynimy to na własną odpowiedzialność. No cóż z daleka sprawy wyglądają często inaczej niż z bliska.

Z moją i Ryszarda Grybosia Rodziną na spacerze w Turawie,
w towarzystwie komendanta Bogdana Anioła

Już jako komendant COSSW w Kaliszu sam byłem gościem wraz
z przebywającym w Polsce Bernhardem Wydrą. Pierwszy z lewej Józef Bogacz dyrektor OZZK w Opolu; od prawej Edward Szarkowski – naczelnik ZK w Brzegu,
Edward Bereśniewicz – naczelnik ZK w Opolu, Bernhard Wydra – dyrektor Szkoły
w Straubing (Bawaria)
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W latach osiemdziesiątych Ośrodek w Turawie praktycznie nie dysponował zapleczem szkoleniowym. Budynek dydaktyczny wybudowano znacznie
później (na zdjęciu).

B. Anioł tak związał się z Turawą, że jak wiele innych osób, głównie
spoza więziennictwa zbudował sobie, moim zdaniem skromny, domek letniskowy,
prawie altankę, w lesie niedaleko Ośrodka. Wywołało to niestety sporo niechętnych mu głosów zazdrośników. Z Ośrodkiem Bogdan nie rozstał się do samej
śmierci; zawał serca dosięgnął go nocą w czasie snu w pokoju gościnnym.

O emerytach słów kilka
Do napisania tego fragmentu wspomnień zmusza mnie wręcz przypomnienie sobie fragmentów polemiki z Mieczysławem Rudnikiem, w związku
z wywiadem udzielonym redaktorowi Piotrowi Bernatowi w czasopiśmie „Tak
i Nie”. 348 W wywiadzie M. Rudnik wypowiada wiele krytycznych sądów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce, porusza też problem emerytów
więziennictwa. Zastanawiało mnie, w oparciu o jakie obserwacje lub dane naukowe doc. M. Rudnik stwierdza:
- „Czy pan wie, strażnik, oddziałowy, wychowawca będący na emeryturze
tęskni za więziennym murem, kratami, warunkami i samymi więźniami? Wkrótce
umiera, bo nie potrafi na starość przyzwyczaić się do życia ludzi w wolnym
świecie. Uważam, że taka choroba następuje po 5 latach pracy w więzieniu.”
348

M. Rudnik: Żeby nie było więzień „Tak i Nie 1984” nr 46 s. 3-4, il.
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Nie mogłem oczywiście nie zareagować. Wystosowałem list do Redaktora naczelnego Czasopisma i zaprosiłem go, by wspólnie z doc. M. Rudnikiem
odwiedzili opolski Okręg, porozmawiali bez naszego udziału ze skazanymi,
zobaczyli na własne oczy aktualne warunki wykonywania kary. Napisałem
również:
Myślę też, iż starczy nam czasu na zapoznanie się z amatorską
twórczością artystyczną funkcjonariuszy, z ich licznymi zainteresowaniami pozazawodowymi. Spotkamy się z funkcjonariuszami radnymi rad narodowych,
z emerytami, którzy przez wiele jeszcze lat po odejściu ze Służby działają czynnie
w organizacjach społecznych i politycznych. Może dojdziemy w rozmowach do
wspólnego przekonania, że kontakt emerytów z zakładem karnym, w którym pracowali, nie musi wcale wynikać z nienormalnej, nagannej tęsknoty za „więziennym murem, kratami”, lecz najzwyklejszy kontakt z zakładem pracy, z kolegami
pozostającymi w Służbie, a może nawet ze skazanymi, którym pracując na
stanowisku „strażnika, oddziałowego, wychowawcy” pomagali w rozwiązywaniu
ludzkich problemów i kłopotów.349
Odpowiedź nie nadeszła. A przecież wiadomo, że skoro funkcjonariusze
Służby Więziennej mają uprawnienia do wcześniejszego odchodzenia na zaopatrzenie emerytalne (pełne uprawnienia emerytalne po około 30 latach pracy), to
być może mają jeszcze więcej niż inni wigoru i chęci do czynnego życia.
Z emerytami Okręgu spotykaliśmy się w kierownictwie prawie dwa razy
w roku. Raz tradycyjnie po Nowym Roku i drugi raz z okazji Święta 1 Maja;
braliśmy udział w pochodzie ulicami Opola, a później gawędziliśmy przy kawie.
Oczywiście zawsze do dyspozycji emerytów z całego województwa była
zajmująca się emerytami i rencistami Pani Jadwiga Kukorowska. Podobnie było
w zakładach podległych.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet organizowaliśmy spotkania
z naszymi pracownicami i kobietami już na emeryturze.
Niekiedy jednak korzystaliśmy z okazji indywidualnego spotkania, nawet
w domach emerytów; choroba, okrągła rocznica urodzin… Pamiętam zwłaszcza
swoją wizytę u leciwego już wiekiem, Mikołaja Timoszuka w Strzelcach
Opolskich, o przebogatym życiorysie i służbie w więziennictwie od pierwszych lat

349
M. Rudnik: Żeby nie było więzień „Tak i Nie 1984” nr 46 s. 3-4, il. I moja odpowiedź
niepublikowana: Do Redakcji „Tak i Nie”; MPP t. III s. 697
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po II wojnie światowej; jego sylwetkę przedstawiła w artykule redaktor Jadwiga
Piątkowska.350

Święto Kobiet 8 marca 1989 r.

A to zdjęcia ze „spotkania pokoleń” w ZK Nr 1 w Strzelcach w 1989 r.

J. Piątkowska: Jego życie jest historią „Gazeta Penitencjarna” 1985 nr 2 s. 6-7, il.
[Sylwetka, życie i praca w więziennictwie emerytowanego funkcjonariusza SW Mikołaja Timoszuka.
Wyjazd z Polesia do Argentyny za pracą w 1928 r., praca w fabryce włókienniczej, 18-miesięczne
aresztowanie za zorganizowanie strajku. Udział w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936-1939 r.
Internowanie we Francji, pobyt w obozie La Cour i w obozie koncentracyjnym na Saharze w Algierii;
przedostanie się w 1943 r. po wyzwoleniu obozu do Związku Radzieckiego. Powrót do Polski
w I Brygadzie im T. Kościuszki. Udział w szturmie na więzienie na Zamku w Lublinie. Praca
w ramach II Armii WP w „specjalnym batalionie, powołanym do przejmowania hitlerowskich więzień
i obozów” (przejmowanie m.in. obozów w Jaworznie i Oświęcimiu; pełnienie przejściowo funkcji
komendanta przejętych obozów). Praca w więziennictwie w Bytomiu, a od 1948 r. do 1960 r.
w Strzelcach Opolskich.]
350
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Spotykalismy się też w czasie uroczystości z okazji świąt państwowych
i resortowych; np. w zakładach w Strzelcach Opolskich.
Zdarzało mi się też niestety przemawiać nad grobami kolegów. Na
cmentarzu w Opolu żegnałem pracownika Okręgu, Józefa Sztęborowskiego i już
jako Komendant Ośrodka w Kaliszu – Ryszarda Czuchrija, a w Kluczborku
– także, zmarłego nagle w czasie wykonywania obowiązków służbowych naczelnika Zakładu, Jana Tkaczyka. Przemawiałem też we Wrocławiu nad grobem,
W. K., jednego z byłych naczelników Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Opolu. Przy tej okazji zanotowałem swoistą wpadkę. O śmierci naczelnika
dowiedziałem się w czasie kilkudniowego pobytu w Warszawie. Poprosiłem
swego zastępcę o przygotowanie kilku istotnych informacji z okresu pracy
zawodowej zmarłego, abym mógł bezpośrednio po przybyciu do Wrocławia
wygłosić mowę pożegnalną. Przemawiając, podnosiłem m.in. tradycyjnie, iż
śmierć zjawiła się zbyt szybko i wskazywałem na stosunkowo młody wiek
zmarłego. Po pogrzebie, Rysiek Gryboś i Piotr Rymarski, dyrektor Okręgu
wrocławskiego, zachowywali się jakoś dziwnie; nie bardzo wiedziałem dlaczego.
Dopiero później dowiedziałem się, iż przemawiałem nad grobem człowieka, który
sam sobie życie odebrał. Ano, bywa i tak…

Piecza centrali
Generał S. Jabłonowski nie krył też swojego niezadowolenia, kiedy
poinformowałem go, iż Wojewódzka Rada Narodowa zamierza Okregowemu
Zarządowi Zakładów Karnych w Opolu ufundować i uroczyście wręczyć Sztandar
Honorowy.
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Konsultacje z Janem Kucharskim i Ryszardem Czuchrijem
przed uroczystością przyjęcia Sztandaru

Kilka, lub nawet wiele lat przedtem, Okręgom w Bydgoszczy,
Katowicach i Poznaniu takie sztandary ufundowały przedsiębiorstwa, zwłaszcza
przywię-zienne, zatrudniające skazanych.
A oto kilka zdjęć z uroczystości wręczenia „Sztandaru”:

Gotowość do przyjęcia Sztandaru
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Przyjęcie Sztandaru

W trakcie składania meldunku gen. S. Jabłonowskiemu
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Gen. Stanisław Jabłonowski. Gratulacje.

I podziękowania wygłaszane przez mego zastepcę
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Na sali: Od lewej: Zastępca Dyrektora CZZK Zdzisław Macias, Józef Korecki,
Franciszek Piątkowski, Ryszard Gryboś

Były też odznaczenia państwowe.

Od prawej: Antoni Galikowski i Jan Dzięcielski
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Odznacza Kazimierz Dzierżan – Wojewoda Opolski; od prawej: Andrzej Kucharz,
Michał Koryzma,

I odznaczenia resortowe:

Od prawej: Ryszard Gryboś i Józef Korecki
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Zanim sztandar w czasie uroczystej gali nam wręczono, Centrala zafundowała nam kompleksową kontrolę działalności. Na przewodniczącego komisji
wyznaczono Bazylego Pawlaczyka, mojego do 1983 roku zastępcę.
Powodowało to wiele niezręczności, a mogło pociągać za sobą podejrzenia. Bazyli wykonywał swe zadania rzetelnie, choć był wobec członków swej
Komisji miękki. To znaczy, kiedy analizowano skargi zgłaszane na piśmie
w uprzednich latach przez więźniów, które przecież wszystkie mogli sobie przeanalizować w Warszawie, nalegałem, aby kontrolujący przeprowadzili więcej
rozmów z więźniami, by spróbowali ocenić atmosferę panującą w zakładach
i aresztach. Nie ingerował w zaplanowane działania członków komisji. I tak
pozostał w protokole kontroli zapis o znacznym wskaźniku skarg zasadnych
w Okręgu.
Chyba w obawie, by nie posądzono go o stronniczość, nie zabierał głosu
w kwestii, stawianego mi zarzutu, iż nierównomiernie interesuję się poszczególnymi zakładami czy aresztami; w jednych zakładach częściej bywam i zlecam
przeprowadzanie kontroli i wizytacji, a w innych rzadziej. Nie przyjmowano
moich wyjaśnień, iż bywam tam, i kontroluję te zakłady, w których jest trudniej
lub, w których naczelnik sobie gorzej radzi z problemami. Np. w Kluczborku,
mianowanie - po śmierci naczelnika Zygmunta Lipińskiego – naczelnikiem
Zakładu Henryka Zwierzyńskiego, kipiącego wręcz ambicjami absolwenta
Akademii Spraw Wewnętrznych, okazało się niewypałem. Trzeba tam było
jeździć, rozładowywać sytuacje, pomagać, a mimo to trzeba było, znaleźć innego
kandydata na jego miejsce. Został nim Janek Tkaczyk, zastępca kierownika działu
ochrony z Brzegu i problemy rozwiązywano na bieżąco.
Po cóż miałem często kontrolować Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach
Opolskich, skoro naczelnik Emil Wdowiarz i jego zastępca Andrzej Kucharz,
radzili sobie dobrze nawet w sytuacjach niepokojów wśród skazanych. Ale do
Zakładu Nr 2 jeździliśmy częściej, niespokojni o zbyt formalistyczne często
postępowanie naczelnika Władysława Gębali. W tym Zakładzie, by wczuć się
realnie w atmosferę wychowawczą przeprowadziłem swego czasu aż 116 rozmów
indywidualnych ze skazanymi. Tam, w gabinecie naczelnika przeprowadziłem
rozmowę ze skazanym i jego matką. Ale to nie mieściło się w zakresach kontroli
poszczególnych członków przeprowadzających kontrole kompleksową. A przecież Bazyli doskonale wiedział, jak oceniać funkcjonowanie zakładów karnych;
poznawał mechanizmy kontroli towarzysząc nieraz w czasie wizytacji przeprowadzanych w polskich jednostkach penitencjarnych przez Komisje Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w stanie wojennym.
W ostatnich prawie dniach kontroli dowiedziałem się z radia o śmierci
mojego bliskiego przyjaciela, Włodka Kopydłowskiego, Sekretarza Generalnego
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Polskiego Związku Niewidomych. I pech chciał, iż datę zakończenia kontroli
kompleksowej, połączonej z naradą członków Komisji z kierownictwem Okręgu,
wyznaczono na dzień pogrzebu Włodka w Stolicy. Moja prośba o przyspieszenie lub odłożenie o jeden dzień podsumowania kontroli wywołała wśród
członków komisji pewną nerwowość. Zakończenie ważniejsze. Nic nie wskórałem
u Bazylego. Dopiero moja rozmowa z przybywającym na podsumowanie zastępcą
dyrektora Centralnego Zarządu, Romanem Topolskim, doprowadziła do tego, że
podsumowanie odbyliśmy w późnych godzinach popołudniowych, i mogłem
zdążyć na uroczystości pogrzebowe. Kontrolę ostatecznie nam zaliczono,
z zastrzeżeniami co do niekonsekwencji w egzekwowaniu licznie wydawanych
poleceń kierownika działu ochrony, Janka Cedry. 351

W Niemieckiej Republice Demokratycznej i w Czechosłowacji
W NRD po raz drugi byliśmy w 1984 roku prywatnie z żoną – na wczasach, w bungalowach nad jeziorem w okolicach Berlina. Z nami byli
m.in. Państwo Grażyna i Jan Beclowie z Kalisza. Nauki, jakie stamtąd wynieśliśmy? Ano, że można korzystać ze sprzętu pływackiego, a nikt nikogo nie pyta
o kartę pływacką (twoje ryzyko), że kierownik Ośrodka może pełnić jednocześnie
obowiązki kierowcy, że można było sobie zafundować nawet w godzinach
nocnych piwo lub inny napój, wyjmując go z wystawionej na korytarzu szafki,
zapisując to jednocześnie w karcie pobytu do rozliczenia przy zakończeniu
turnusu, itp. Ważniejsze jednak było wpajanie nam przez więzienników niemieckich przekonania, że NRD to całkiem nowe w historii państwo, bez własnej
tradycji; wszystkie znane nawet nam pieśni niemieckojęzyczne nie powinny więc
być wiązane z Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Trzeci mój pobyt w NRD miał charakter służbowy. W 1988 chyba roku,
w ramach delegacji opolskiego okręgu Zrzeszenia Prawników Polskich wraz
z Janem Dudą – prezesem Sądu Wojewódzkiego i Janem Szymańskim - szefem
Prokuratury Wojewódzkiej zapoznawaliśmy się głównie z funkcjonowaniem
niemieckiego sądownictwa. Okazało się, że w NRD kandydatów na przyszłych
sędziów i prokuratorów typuje się już w szkołach średnich, ułatwiając im start na
studia prawnicze. W rozmowach prywatnych – poza budynkami sądów, na przejażdżce motorówką, np. dowiedzieliśmy się także, iż kandydatów na przyszłych
mistrzów olimpijskich lub mistrzów świata typuje się już w pierwszych klasach
szkół podstawowych. Takie typowanie, często wbrew woli rodziców, oznacza
351
Do kontroli mogłem odnieść się publicznie w artykule zamieszczonym w prasie zawodowej: J. Korecki. Nie obawiam się „przegranych bitew”; z płk. dr. Józefem Koreckim dyrektorem
OZZK w Opolu rozm. J. Majer „Gazeta Penitencjarna” 1987 nr 17 s. 2-3, fot.; MPP t. III s. 759
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m.in. umieszczenie dziecka w półinternacie (od poniedziałku do piątku), zmianie
szkoły, objęcie indywidualnym programem nauczania itp. Mówił nam o tym na
łodzi sędzia, dziadek, zmartwiony takim wytypowaniem wnuczki.
Kolejne moje wizyty, już w Republice Federalnej Niemiec, służbowe
i prywatne, wiązały się ze współpracą COSSW w Kaliszu ze szkołą funkcjonariuszy więziennictwa bawarskiego w Straubing. Ale o tym już w innym fragmencie wspomnień.
Miałem też możność wglądu w niektóre problemy więziennictwa
Czechosłowacji, później Czech. Przy okazji konferencji w Pradze, o której
wspominałem, obejrzałem więzienie Na Pankracu i w Roużinie oraz później
więzienie w Mirowie. Kontakty te w latach 1985-1989 były dość dziwne. Serdeczne – towarzysko, prywatnie; sztywne - w centrali w Pradze.
W związku z wymianą wczasową funkcjonariuszy polskiego i czechosłowackiego więziennictwa najpierw uczestniczyłem wraz z żoną w turnusie
wczasowym w Trenčanskich Teplicach, później współorganizowaliśmy wczasy
w Turawie. Warunki w Teplicach wspaniałe; m.in. odkryty basen z podgrzewaną
wodą, bardzo zadbany budynek zakwaterowania (buty musieliśmy zamieniać na
kapcie w holu na parterze).
W Turawie poznałem m.in. Mirka Stejskala – naczelnika więzienia
w Mirowie na Morawach; mogłem później zobaczyć funkcjonowanie jego
więzienia dla recydywistów w okazałym zamku.

Mirov - więzienie
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Mirka, ichnia rewolucja szybko zmiotła i w młodym jeszcze wieku
znalazł się na ogólnopaństwowej emeryturze.
Poznałem też w Turawie naczelnika więzienia w Mlada Boleslav i kapitana z działu ochrony więzienia w Roużinie – nazwisk ich jednak już nie
pamiętam. Serdeczni, mili, lecz w okresie, kiedy także więziennictwo Czechosłowacji pełne było obaw związanych z przeciekaniem z Polski informacji
o przemianach, mieli określone kłopoty.
Miałem umówione spotkanie z naczelnikiem w Mlada Boleslav; mieliśmy z żoną skorzystać z ich pokoju gościnnego. Kiedy zapukałem w umówionym dniu, o określonej porze, do bramy więzienia, okazało się, iż naczelnik jest
w pracy nieobecny. Skonsternowany tym faktem, zastanawiałem się przed
więzieniem nad ewentualnym noclegiem w naszej ŝkodzie. Po chwili jednak
zjawił się po cywilnemu jeden z funkcjonariuszy więzienia i poprosił abyśmy
udali się dyskretnie za jego samochodem do miasta. Tam w pokoju miejscowego
hotelu robotniczego zapewniono nam nocleg incognito, bez meldowania się.
Wieczorem ten sam funkcjonariusz dostarczył nam m.in.… upieczone przez jego
żonę ciasto.
W dniu następnym mieliśmy skorzystać z noclegu w budynku socjalnym
więzienia w Roużinie. Na bramie więzienia poprosiłem o kontakt telefoniczny ze
znajomym kapitanem, wymieniając jego nazwisko. Zdziwienie w oczach bramowego; uchylone okienko szybko się zamknęło. Po kilkudziesięciu minutach zjawił
się ów kapitan przepraszając, iż nocleg w więzieniu nie jest możliwy z uwagi na
sytuację buntową wśród więźniów.
- „Proszę poczekać. Zatelefonuję do żony, przenocujecie u mnie w mieszkaniu.”
I… poszedł. Kolejne kilkadziesiąt minut i wrócił z informacją, że żona
wyjechała na działkę i nie ma z nią kontaktu, a sam z więzienia odejść nie może.
Rozumieliśmy jego sytuację. Z pewnością miał kłopoty z racji kontaktów z nami.
Takie to były czasy…
Nadchodziła noc, którą spędziliśmy w naszej ŝkodzie 120 na parkingu
przy trasie do Brna. Kiedy następnego dnia opowiadaliśmy o swych przygodach
Mirkowi Stejskalovi – nie krył swego zdziwienia i niesmaku. Takie czasy.
Zapewnił jednak, iż przygody te miały miejsce w… Czechach; na Moravach to
byłoby niemożliwe.

Pożegnanie z Opolszczyzną
Moje pożegnanie z Opolszczyzną miało skromny przebieg. Pożegnali
mnie naczelnicy jednostek i kierownicy działów OZZK, w czasie ostatniej
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odprawy służbowej w Ośrodku w Turawie. Były oczywiście życzenia na dalszą
drogę życia i laurki.

Ze swoim zastępcą Ryszardem Grybosiem i sekretarką
Elżbietą Bereśniewicz

Z naczelnikiem ZK Nr 1 w Strzelcach Opolskich
Emilem Wdowiarzem
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Z naczelnikiem ZK Nr 2 w Strzelcach Opolskich Władysławem Gębalą,
Zygmuntem Delinowskim z KW PZPR i naczelnikiem ZK w Kluczborku
Janem Tkaczykiem

I z Załogą na pożegnanie. Od lewej: Edward Potyra, Ryszard Czuchrij,
Roman Kukowski, Józef Bogacz, [?], Jerzy Rabsztyn, Kazimierz Drwal,
Czesława Milewska, Jerzy Siembiga, Jan Kucharski, Ryszard Gryboś,
Józef Korecki, Michał Koryzma, Elżbieta Bereśniewicz,
Zygmunt Chęcmanowski, Wiesław Sowiźrał
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Od lewej stoją:[?], [?], Ryszard Czuchrij, Michał Koryzma, Jan Kucharski,
[?], [?], Bronisław Urbański, [?], Adam Pietras; siedzą: Albin Przybyłowski,
Bożena Siwczak, Józef Korecki, Alicja Piszczyńska, Andrzej Guziałowski

Otrzymałem też – przyznaję to nieskromnie – listy „pożegnalne” od
członków Kierownictwa Okręgowego Zarządu w Opolu i jednostek penitencjarnych Opolszczyzny. Wzruszające były zwłaszcza słowa Kolegów z Zarządu;
oto fragmenty:
„W ciągu pięciu lat kierowania pracą naszego Zarządu był Pan dla nas
zawsze autorytetem w sprawach zawodowych i moralnych. Życząc Panu wszystkiego najlepszego dołączamy zarazem wyrazy głębokiego szacunku i prawdziwej
przyjaźni.”
No, no… A Koledzy z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich
wtórowali:
„Pełna zawsze inicjatyw i zaangażowania postawa zawodowa Ob.
Dyrektora stanowić będzie dla nas i naszej kadry wzorzec godny naśladowania.
Dziękujemy za poświęcony czas i otwartość wobec problemów naszej kadry oraz
za prawdziwie ojcowski stosunek do funkcjonariuszy.”
Koledzy z Zakładu Karnego w Brzegu:
„Fachowe, a w wielu przypadkach niekonwencjonalne decyzje, rady
i podpowiedzi Pana Dyrektora wpływały owocująco na funkcjonowanie naszej
Jednostki.”
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I Koledzy z Aresztu w Opolu:
„Rozumne i rozważne, pełne własnych inicjatyw kierowanie służbą
w latach 1984-1989 pozostanie dla nas przykładem wysokiej klasy profesjonalizmu zawodowego, nie pozbawionego przy tym zrozumienia i życzliwości dla
podwładnych i osób odbywających kary w naszych zakładach karnych.”
I pod tymi laurkami wiele, wiele odręcznych podpisów.
podziękowania.!

I moje

Jeszcze tylko ostatnie rady na dalszą zawodową drogę od przyjaciela
i mojego następcy, Ryśka Grybosia i można wyruszać do Kalisza.
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IV. W KALISZU
Z Opola do Kalisza
Kalisz stanowi w moim życiorysie zawodowym kartę dość nieoczekiwaną i ostatnią. O ile z przekonaniem starałem się o przeniesienie z Centrali do
okręgów w Katowicach, a później w Opolu, o tyle zaproponowaną zmianę ról
i przejście do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, przyjąłem,
wprawdzie bez oporów, ale jako zrozumienie konieczności.
Był rok 1989. Po czerwcowych wyborach parlamentarnych trzeba się
było spodziewać zmian kadrowych także w więziennictwie. Najpierw przyszła
wieść o przeniesieniu na emeryturę gen. Edwarda Pastuszka, wieloletniego
komendanta Ośrodka w Kaliszu, o którym wiadomo, że od pierwszych lat powojennych związany był z lewicą, z Polską Ludową. Potem rozchodziły się plotki
o likwidacji okręgowych zarządów zakładów karnych – był to najlepszy pretekst
do rozstawania się z kadrą kierowniczą tego wysokiego szczebla w hierarchii
organizacyjnej więziennictwa.
Te wieści i plotki potwierdził w bezpośredniej rozmowie ze mną dyrektor
CZZK Romuald Soroko, proponując mi przejście do Kalisza. Zacząłem się
przygotowywać do nowej funkcji, którą objąłem w końcu października 1989 r. Za
moim przeniesieniem na stanowisko opróżnione przez generała E. Pastuszka,
przemawiał zdaniem dyrektora R. Soroki, mój stopień doktora nauk prawnych,
niekwestionowane duże doświadczenie zawodowe i jakiś tam dorobek publicystyczny.

COSSW
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ma swoją
wieloletnią historię i niekwestionowany wkład w kształcenie i doskonalenie kadry
funkcjonariuszy więziennictwa polskiego. 352
Komendant, po którym przejmowałem kierowanie Ośrodkiem, generał
Edward Pastuszek, przechodził do historii Szkoły, i Służby, wręcz jako legenda.

352
Zob. np. publikacje: K. Bedyński: Kształcenie zawodowe funkcjonariuszy więziennictwa
w latach 1944-1989 (w:) Nabór i szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w polskim systemie
penitencjarnym. Diagnoza, ocena, prognoza. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej,
1995 s. 14-32; K. Pawlak: Historia Szczypiorna „Nasz Głos” 1992 nr 3 s. 7; Szkoła w Szczypiornie.
Przegląd 45 lat. „Nasz Głos” 1995 nr 12 s. 13-15; Kształcenie funkcjonariuszy służby więziennej
w Kaliszu-Szczypiornie w latach 1950-2000 „Rocznik Kaliski” 2001 t. 27 s. 75-87
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Był powszechnie znany i szanowany nie tylko w więziennictwie, ale i w środowisku lokalnym.353

Obiekty Centralnego Ośrodka

353
Zob.: E. Pastuszek. Ostatni generał. Z Edwardem Pastuszkiem, byłym komendantem
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu rozm. B. Żyła i T. Zdulski. „Gazeta
Penitencjarna” 1989 nr 24 s. 6-7; Legenda i kronika Szkoły w Kaliszu. Z generałem Edwardem
Pastuszkiem, byłym komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
rozm. E. Wasilewski. „Nasz Głos” 1995 nr 12 s. 6-8, fot. [Droga życiowa z Wojska Polskiego do
więziennictwa. Rozpoczęcie pracy w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1948 r., zajmowanie się
szkoleniem funkcjonariuszy Służby Więziennej (Bartoszyce, Iława, Szczypiorno). Wkład w rozwój
Centralnego Ośrodka Szkolenia w Kaliszu (baza, formy kształcenia). Funkcjonowanie COSSW w środowisku miasta Kalisza.]
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Przejmując uroczyście na placu apelowym obowiązki Komendanta
Centralnego Ośrodka, w obecności Romualda Soroki, dyrektora Centralnego
Zarządu, słuchaczy i Gości, powiedziałem: 354

„Obywatelu Dyrektorze, Szanowni Zebrani! Pragnę dziś przejmując
obowiązki Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Kaliszu solennie i uroczyście zapewnić przełożonych, zebranych gości, słuchaczy i kadrę Szkoły, iż oddam wszystkie swe siły, umiejętności i wiedzę temu, iżby
Szkoła właściwie wypełniała postawione przed nią zadania. Pragnę także
zapewnić, iż kontynuować będziemy z pietyzmem wszystko to, co należy do historii
Szkoły, wszystko co dobre. Jednocześnie sądzę, iż poszukiwać będziemy nowych
dróg, metod i form działalności Szkoły, by ona mogła wywiązać się należycie także
w przyszłości z zadań współczesnych, wobec tych, którzy w Służbie na pierwszej
linii.”

Przejmowanie obowiązków; przemarsz przed kompanią słuchaczy

354

Zob.: MPP t. III s. 898
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Przejmowanie Sztandaru Ośrodka

Przemawia Dyrektor Generalny Romuald Soroko
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Załoga żegna gen. Edwarda Pastuszka. Od lewej Grzegorz Pilecki,
Stefania Antczak, Henryk Wilgucki

Utrzymywaliśmy z Generałem, po Jego odejściu na emeryturę stałe
wręcz kontakty, także towarzyskie; wręczyłem mu w trakcie przejmowania
obowiązków komendanta, nie tylko symboliczny, klucz do swego biura. Spotykaliśmy się w czasie kolejnych promocji, również, kiedy sam byłem już emerytem. Pożegnałem Generała - wraz z licznymi delegacjami z całego Kraju - na
cmentarzu w Kaliszu w 2002 r.355
Pracy się nie obawiałem, pociągała mnie wręcz możliwość poznawania
funkcjonariuszy wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju. Szkoła stwarzała
też okazję do w miarę częstych spotkań z kadrą kierowniczą Centrali, okręgowych
zarządów, a nawet zakładów karnych i aresztów śledczych.
Początki były sympatyczne, nie wyczuwałem zbytniego do mnie dystansu, czy braku zaufania. Szybko mieliśmy wspólny język z Kaziem Hołysiem,
Romanem Strójwąsem – moimi zastępcami, Andrzejem Ranisiem i Bogdanem
Nowakiem – kierownikami cykli wykładowych. Nieco zawiedziony był, i z pewną rezerwą przyjmował moje poczynania i decyzje, Krystian Bedyński – także mój
zastępca.

355
G. Pilecki: Pożegnaliśmy generała (ur. 18.01.1922 r., zm. 6.01.2002 r.) „Forum Penitencjarne” 2002 nr 2 s. 10, fot.
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Prawnik w szkole
Byłem piątym komendantem Ośrodka w Kaliszu po Józefie Cieślaku,
Józefie Gocie, Stanisławie Kacprzyńskim i Edwardzie Pastuszku. 356

Kolejni komendanci szkoły funkcjonariuszy więziennictwa (aktualnie: Centralnego
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej) w Kaliszu: mjr Józef Cieślak (1950-1952), ppłk Józef Gotta
(1952-1955), płk Stanisław Kacprzyński (1955-1969), gen. Edward Pastuszek (1969-1989), płk Józef
Korecki (1989-1991), kpt. Wiesław Gromadzki (1991-1994), mjr Adam Kaczmarek (1994-2009 r.),
płk Jan Hernik (2009-2011), [przyp. J. K.] „Nasz Głos” 1995 nr 12 s. 2, fot.; zob. też: MPP t. III s.
950; K. Bedyński: Komendanci „Forum Penitencjarne” 2009 nr 4 s. 18-19, fot.; MPP t. III s. 1142 [Od
3.03.2011 płk Danuta Kalaman – przyp. J. K.]
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Zostałem komendantem COSSW, szkoły zawodowej, choć nie miałem
żadnych uprawnień pedagogicznych. Wcześniej - zajęcia w Liceum Penitencjarnym, dwa semestry zajęć w Akademii Spraw Wewnętrznych w latach siedemdziesiątych, semestr zajęć na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku chyba 1986, wiele zajęć na kursach zawodowych (jeśli nie liczyć 4 lat
zajęć w szkole podstawowej dla niewidomych w Bytomiu Odrzańskim w latach
sześćdziesiątych). Miałem świadomość posiadania określonej wiedzy, którą
wykładano w Kaliszu, nie podjąłem się jednak oceny metod prowadzenia zajęć
przez wykładowców. Powiedziałem sobie, iż prawnik nie powinien hospitować
prowadzonych przez nich zajęć i takich hospitacji nie przeprowadzałem. Nie
będąc pedagogiem, nie dokonywałem hospitacji zajęć dydaktycznych, nie znaczy
to abym nie wizytował zajęć.
Lecz obowiązki moje były głównie związane z organizacją pracy
w Ośrodku, z ogólnym nadzorem nad jego funkcjonowaniem. Łatwo tedy zauważyć, iż nie był to zakres powinności i uprawnień, które satysfakcjonowały mnie
w pełni. Brakowało mi tej normalnej penitencjarystyki, tego użerania się
z problemami związanymi z wykonywaniem kary i tymczasowego aresztowania,
kontaktów z wieloma funkcjonariuszami, rozmów z więźniami. Może brzmi to po
latach górnolotnie, choć była to najprawdziwsza prawda. W Ośrodku nie czuło się
tego dreszczyku związanego z poczuciem bezpieczeństwa funkcjonariuszy i więźniów, emocji mu towarzyszącej, satysfakcji z rozwiązania jakiegoś penitencjarnego problemiku. Tu wszystko można było przewidzieć, nie trzeba było decydować z minuty na minutę, tu nie było realnych zagrożeń, błędne decyzje można
było w miarę upływu czasu naprawić. To była już praca dla… penitencjarnego
rentiera.

Wykładowcy
Przyznać muszę, iż tak w ogóle to nie zazdrościłem wykładowcom.
Powtarzanie w nieskończoność tych samych tematów w ciągle licznych i zmieniających się grupach słuchaczy. Zwariować można…
A przy tym nie do końca sprecyzowany status wykładowców-funkcjonariuszy. Przez lata nierozstrzygnięty dylemat. Jakie jest pensum godzin wykładowych? Czy obowiązuje ich na równi z innymi funkcjonariuszami Ośrodka czas
pracy – przebywania na terenie Ośrodka? Mój poprzednik, generał E. Pastuszek,
jak mi się wydaje, nie miał większego wpływu na wysokość pensum wykładowców, lecz prezentował wyraźnie stanowisko, iż wykładowcy powinni zjawiać się
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w pracy i opuszczać Ośrodek na równi z innymi funkcjonariuszami. W konsekwencji spotykałem wykładowczynie, oczekujące po wykładach na zakończenie
pracy o godzinie 15.00, wypełniające „czas wolny” robótkami na drutach i szydełkowaniem.
Postanowiłem to zmienić i ograniczyć niezbędny czas „pobytu” wykładowców w Ośrodku do godzin prowadzonych przez nich zajęć i pozwolić, by
pozostały czas mogli przeznaczyć choćby na samokształcenie, także poza
COSSW. By zachęcić ich, lub zobowiązać nawet, do śledzenia publikacji
zawodowych, lecz także, by mieć nad tym pewien rodzaj kontroli, zasugerowałem
wspólne opracowywanie bibliografii penitencjarnej. Podzieliliśmy między siebie
tytuły czasopism z zakresu szeroko rozumianej penitencjarystyki: pedagogika,
psychologia, prawo itp. Przygotowaliśmy wydanie pierwszego rocznika bibliografii za rok 1990. Wkrótce potem zorientowaliśmy się, iż jest ona absolutnie
niepełna, że nie wszyscy z nas wywiązali się z zadania choćby w stopniu zadawalającym. Eksperyment się zakończył.
Wykładowcy przekazywali treści przedmiotów zawodowych funkcjonariuszom nowoprzyjętym do służby, jak i starym już wygom, na kursach dowódców zmian, oddziałowych, a także w szkole oficerskiej. Ogromna przy tym
większość z nich nie miała za sobą doświadczeń wyniesionych z pracy w jednostkach podstawowych więziennictwa. Różne przy tym było ich wykształcenie
(jeden z wykładowców ukończył np. technikum kolejowe). W szkole słuchacze
zderzali swoje, czasem nienajlepsze zresztą doświadczenia zawodowe, z teorią
głoszoną przez wykładowców nie legitymujących się w ogóle, lub niewielkim
tylko, doświadczeniem w jednostkach penitencjarnych. Efekty takiego kształcenia
były różne; różnie też odbierany był Centralny Ośrodek w kadrze kierowniczej
zakładów karnych i aresztów śledczych.
Pamiętam takie m.in. humorystyczne zdarzenie z lat pracy w Centrali.
W roku chyba 1976 brałem udział w rajdzie rowerowym na Kaszubach. Przyjechałem do Gdańska swoim fiatem 126p, i na czas trwania rajdu chciałem zostawić
samochód na terenie Aresztu. W godzinach już nocnych przedstawiłem
w Areszcie bramowemu swoją legitymację służbową naczelnika Wydziału
Penitencjarnego i czekałem na otwarcie bramy, by wjechać na teren gospodarczy.
Po dłuższej chwili bramowy poprosił o przedstawienie tzw. delegacji – polecenia
podróży służbowej. Wyjaśniłem mu, iż zgodnie z przepisami, naczelnicy
wydziałów CZZK nie mają takiego obowiązku. Minęły kolejne dłuższe chwile
oczekiwania. Wreszcie zjawił się dowódca zmiany zorientowany w sprawie:
- „Panie naczelniku, niech Pan wybaczy bramowemu nieznajomość
przepisów. On dopiero co wrócił ze Szkoły w Kaliszu.”
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Powtórzyłem kiedyś tę opowieść w obecności komendanta E. Pastuszka
i generała S. Jabłonowskiego (wtedy dyrektora CZZK). Komendant się uśmiechnął, a gen. S. Jabłonowski – choć rozmowa odbywała się przy lampce koniaku
– był opowieścią oburzony.
Dokonać zmian w kadrze wykładowców, pozyskać nowych, wcale nie
było łatwo. Wiadomo mieszkania, no i praca funkcjonariuszy dość specyficzna.
Skorzystałem z zezwolenia dyrektora P. Moczydłowskiego do werbowania
wychowawców z Zakładu Karnego w Kaliszu i z Aresztu Śledczego w Ostrowie
Wlkp. W wyniku moich rozmów przeniesiono do Ośrodka z Zakładu w Kaliszu
Andrzeja Grabowskiego i Krzysztofa Jędrzejaka. Pierwszy z nich po pewnym
czasie został kierownikiem Cyklu Penitencjarnego, po roku 2000 – zastępcą
dyrektora, a w 2010 r. dyrektorem Biura Informatyki i Statystyki w Centralnym
Zarządzie. K. Jędrzejak od wielu już lat jest zastępcą komendanta Ośrodka i autorem licznych publikacji penitencjarnych.
Ale dwie jaskółki wiosny nie czynią. Problem zbliżenia wykładanych
u nas treści nauczania do praktyki w jednostkach podstawowych więziennictwa
i odwrotnie, spędzał mi sen z powiek. Jakież mogły być efekty tego, że wykładowcy co pewien czas przebywają kilka lub kilkanaście dni w zakładach karnych
czy aresztach śledczych, towarzysząc w wykonywaniu obowiązków pracownikom
pokrewnych służb? Przecież nawet, gdyby chcieli, nie mogli przyjąć tam na siebie
w pełni np. obowiązków wychowawcy, czy depozytora w dziale finansowym. Co
z tego, że okazyjnie można było zaprosić do przeprowadzenia kilku godzin zajęć
pracownika nauki, czy psychologa z określonym dorobkiem? Przyjeżdżali na
dzień, dwa, powiedzieli, co chcieli powiedzieć; nie zawsze temat wykładu odpowiadał programowi nauczania.
Miałem też świeżo w pamięci obraz organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennictwa w Bawarii i w państwach
skandynawskich; ani w Bawarii, ani w Danii, ani w Norwegii, ani w Szwecji, ani
w Finlandii – nigdzie szkoły funkcjonariuszy nie zadawalały się przeważającą
liczbą etatów wykładowców, oderwanych od bieżącej praktyki. Mogłem się o tym
przekonać w trakcie zapoznawania się z więziennictwem w tych państwach.
Pozycja spełniana przez Radę Pedagogiczną w Centralnym Ośrodku nie
była znacząca w takim stopniu, jakiego można było oczekiwać. Jej rola ograniczała się zazwyczaj do relacjonowania przebiegu nauki w poszczególnych Szkołach, przedstawiania ewentualnych problemów w organizacji nauczania, omawiania wyróżniających się lub negatywnych postaw słuchaczy. W opracowywaniu
programów nauczania wiodący byli kierownicy cykli przedmiotowych; z posiedzeń Rady wynikało w tej mierze niewiele. Różna była aktywność poszczególnych wykładowców w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Osobami
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wyróżniającymi się pomysłami, propozycjami byli zwłaszcza Małgorzata
Cwojdzińska i Paweł Szczepaniak. Aż miło było ich słuchać, lecz gorzej, gdy te
pomysły mieli realizować także osobiście.357
Mnie chodziło o to, aby wykładowca, będący blisko teorii i praktyki,
poprowadził zajęcia przez cały semestr, kurs i by wziął odpowiedzialność za
całość, by przygotował słuchaczy do egzaminu. Chodziło także o to, by ten
wykładowca był z nami przez ten czas, aby będąc członkiem Rady Pedagogicznej,
brał udział w jej posiedzeniach, żeby wspólnie z nami podejmował decyzje, wpływał na programy i metody nauczania.
W tym celu, po uprzedniej rozmowie telefonicznej i uzyskaniu wstępnej
aprobaty, zwróciłem się do dra P. Moczydłowskiego, Dyrektora Generalnego
w Ministerstwie Sprawiedliwości pismem z dnia 8.04.1991 r. COS 853/91,
którego pierwszy fragment miał treść następującą:

„Niezbędne jest, niezwłoczne, podjęcie decyzji o zamianie 1/5 etatów
funkcjonariuszy-wykładowców w COSSW na cywilne etaty nauczycieli. Konieczne
jest bowiem zdecydowane zbliżenie treści nauczania i sposobu ich przekazywania,
do wymogów praktyki. Tymczasem część wykładowców albo nie posiada żadnej
praktyki w jednostkach podstawowych albo też posiada znajomość tej praktyki
sprzed lat. Uzasadnione jest też angażowanie do prowadzenia niektórych zajęć
profesjonalistów spoza Służby Więziennej (kryminologia, wybrane zagadnienia
socjologii, prawa i inne). Utworzenie etatów cywilnych pozwoli angażować stale
lub okresowo, odpowiednio w wymiarach godzinowych, specjalistów zatrudnionych w jednostkach podstawowych więziennictwa oraz pracowników nauki.”
Identyczny wniosek zawarłem w ust. 7 pisma z dnia 25.06.1991 r. COS
1337/91.
Stosownie do uprzedniej ustnej zgody dyrektora P. Moczydłowskiego
otrzymaliśmy z Wydziału Kadr i Szkolenia nową decyzję etatową na piśmie.
W międzyczasie dokonałem przesunięć kilku wykładowców na inne stanowiska
oficerskie; kilku zniechęconych zmianą charakteru pracy, odeszło na zaopatrzenie
emerytalne.
Przygotowaliśmy, uzgodnione wstępnie z zainteresowanymi, wykazy
funkcjonariuszy, którzy byliby włączeni do prowadzenia zajęć. Byli wśród nich,
o ile oprzeć się na moich odręcznych notatkach z lipca 1991 r.: E. Bedyńska
(Kalisz), A. Kempa (Rawicz), J. Kucharski (Opole), S. Manikowski (Wronki),
357
Dotyczyło to głównie Pawła, który następnie obronił doktorat, opublikował pracę
i wiele artykułów – czytam je z dużą uwagą, a mimo to, nie rozumiem zazwyczaj, o co w tych naukowych dysertacjach chodzi. Lecz taki los emeryta, nie wszystko już do niego dociera…
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W. Markiewicz (Poznań), B. Mieleszczenko (Białystok), W. Mitoraj (Opole),
B. Niemierko (Rawicz), Owsiany (Łódź), P. Peters (Poznań), Pietrzyk (Rawicz),
R. Pomianowski (Wronki), J. Pyżalski (Koziegłowy), J. Ratajczak (Opole),
L. Skubis (Katowice), B. Żyła (Zabrze).
I kiedy wydawało się, że lada moment można przystąpić do zapraszania
wykładowców z jednostek podstawowych więziennictwa… Centrala wycofała się
z wcześniejszych uzgodnień i ustaleń. W rozmowie telefonicznej dyrektor
P. Moczydłowski nie wykazywał już dalszego zainteresowania sprawą. Podejrzewam, iż miało to związek z pewnymi nieporozumieniami w samej Dyrekcji;
świadczyć o tym mogły wyrazy wyraźnego niezadowolenia okazywanego nam
później przez zastępcę Dyrektora, Krzysztofa Kuleszę.
No i tak zakończyła się próba, która mogła zdecydowanie – w moim
przekonaniu – przyczynić się do przybliżenia Ośrodka praktyce, a przede
wszystkim do podniesienia poziomu kształcenia we wszystkich prowadzonych
Szkołach. 358
Stało się, lecz co się odwlecze… Ośrodek i tak w przyszłości – w moim
przekonaniu - podobne zmiany czekają.
W 2006 roku wspominając tamte czasy napisałem:
„Niestety na skutek rysującej się w II połowie 1991 r. swoistej «wojny na
górze», «odtrąbiono odwrót» i – choć nieoficjalnie – z koncepcji się wycofano.
I tak nie spełniło się jedno z moich «penitencjarnych marzeń», lecz choć minęło
już czternaście lat wciąż czekam i wierzę, że systemowe włączenie funkcjonariuszy
z «pierwszej linii» do prowadzenia wykładów i ćwiczeń w Centralnym Ośrodku
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu stanie się faktem.”359
358
Ten okres mojego kierowania Ośrodkiem, Edward Wasilewski w swoich wspomnieniach
tak m.in. charakteryzuje: „Nowy komendant z miejsca zaczął wcielać w życie własną koncepcję radykalnych zmian. Nie chcę w tym miejscu oceniać koncepcji płk. dr. J. Koreckiego, ale warto przypomnieć, że sam autor wielokrotnie publicznie określał ją super trafnym eufemizmem «zawirowania».”
zob. też: Henryk Machel: „Ośrodek przeżył wstrząs polityczny na przełomie lat 1989-1990. Jego
merytoryczna siła pozwoliła nie tylko na przetrwanie, ale także na dalszy korzystny rozwój w nowym,
kapitalistycznym i demokratycznym modelu społecznym. Ośrodek stale pozytywnie zmienia swoje
oblicze i dobrze kształci w zawodzie funkcjonariuszy więziennych.” Zob. „Wspomnienia absolwentów
i wykładowców COSSW w Kaliszu-Szczypiornie”. Kalisz: Polskie Towarzystwo Penitencjarne,
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2006 s. 192 i s. 5
359
J. Korecki: Zacząłbym od nowa… Zob. „Wspomnienia absolwentów… Op. cit. s. 56;
MPP t. III s. 1049
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Casus wykładowcy E. W.
Wiele czasu trzeba było w COSSW poświęcać sprawom organizacyjnym.
A to kolejne kursy, a to kolejna promocja, egzaminy kończące kursy lub szkoły
itp. Od najdawniejszych, jeszcze zielonogórskich czasów nie lubiłem zebrań,
narad itp. po godzinach pracy. Starałem się więc organizować spotkania, jeśli
trzeba było z udziałem wykładowców, w czasie gdy mieli oni tzw. okienka
między wykładami. Pytałem, często osobiście, wykładowców i ustalałem z nimi
godziny takich spotkań.
Po jednym z takich spotkań wykładowca J. B. złożył mi pisemną
informację, iż uczestniczący w spotkaniu wykładowca E. W. wpisał w dzienniku
lekcyjnym, że w tym czasie zrealizował wykład. Informację tę opatrzył
komentarzem, iż wiedzą o tym słuchacze, mający dostęp do dziennika. Byłem
prawie wściekły, gdyż przedtem osobiście pytałem E. W. o jego czas wolny.
Poprosiłem go na rozmowę; nie zaprzeczył faktom. Rozmowa odbywała się
w cztery oczy przy kawie. Ponieważ wszystko było jasne, a moja reakcja była
niezbędna, poinformowałem zainteresowanego, iż ukarzę go upomnieniem, i że
jednocześnie uczynię wszystko, by konsekwencje tej kary były dla niego jak
najmniejsze.
A konsekwencje mogły być niestety poważne. E. W., choć nie podniósł
tego w rozmowie, jako członek instancji Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, poskarżył się
swojej centrali związkowej, iż nie dochowałem formalności w postaci uzyskania
zgody tej instancji na jego ukaranie dyscyplinarne. Sprawa dotarła do dyrektora
P. Moczydłowskiego, który zapytał mnie telefonicznie, czy E. W. rzeczywiście
dokonał nieprawdziwego zapisu w dzienniku zajęć; otrzymawszy moje potwierdzenie, wydał dyspozycje o dyscyplinarnym wydaleniu wykładowcy ze Służby.
Wyraziłem w rozmowie swój pogląd, iż kara taka byłaby zbyt drastyczna. Potem
zjawiła się „kontrola” związkowa; otrzymałem ustne wytyki w związku z nieposzanowaniem regulacji związkowych. Z biegiem miesięcy sprawa rozeszła się po
kościach, choć do końca mojej pracy w Centralnym Ośrodku E. W. czuł do mnie
wyraźny żal. Mam jednak cichą, choć może płonną nadzieję, iż sam też dla siebie
jakieś wnioski wyciągnął.

Służebność szkoły
Od samego początku dążyłem do tego, by Ośrodek, zarówno odpowiednimi programami nauczania, ich realizacją, jak i organizacją życia słuchaczy,
służył przede wszystkim jednostkom podstawowym więziennictwa. Dałem temu
wyraz najpierw w publicznym wystąpieniu w czasie przyjmowania obowiązków
komendanta, lecz przede wszystkim podejmując takie czy inne starania i decyzje.
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Zmiany w programach zależały głównie od stanowiska Wydziału
Szkolenia CZZK. Organizacja wewnętrzna mogła być stymulowana naszymi
własnymi działaniami. Działania te wsparł, nowopowołany dyrektor generalny
Paweł Moczydłowski, ogłaszając kadrze i słuchaczom, iż Ośrodek ma „przygotowywać słuchaczy do pracy, a nie szykować ich na wojnę”.

Od lewej: zastępca komendanta Kazimierz Hołyś, przedstawiciel
Związku Zawodowego Henryk Wielgucki, Józef Korecki, Dyrektor Generalny
Paweł Moczydłowski, b. komendant COSSW gen. Edward Pastuszek,
zastępca komendanta Krystian Bedyński

Istotną zmianą w przygotowywaniu do służby, była nasza, zaaprobowana
przez Centralę, propozycja, by wszystkich funkcjonariuszy nowoprzyjętych w jednostkach podstawowych więziennictwa, obejmować trzytygodniowym szkoleniem
wstępnym w COSSW w ciągu najbliższego miesiąca po przyjęciu do służby (taką
informację zawarliśmy w piśmie COS 1337/91 z dnia 25.6.1991 r. adresowanym
do Dyrektora Generalnego). Chodziło nam o zagwarantowanie prawidłowego,
pierwszego kontaktu nowoprzyjętego z problematyką penitencjarną, zorientowanie go w Służbie, ośmielenie w niej i pokazanie zawodowych perspektyw.
Wcześniej, bo w materiałach na posiedzenie Kierownictwa Centralnego
Zarządu w dniu 26.02.1990 r. przedstawiliśmy następujące propozycje:

„Rozważyć możliwość uruchomienia stałego studium językowego lub
dwóch języków zachodnioeuropejskich. Kilkudziesięcioosobowa (do 30) grupa
wybrana w drodze konkursu spośród funkcjonariuszy różnych pionów służb
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i specjalności zawodowych, odbywałaby okresowe konwersatoria językowe pod
kierownictwem lektora angażowanego na podstawie umów zlecenia. Funkcjonariuszom tym stwarzano by możliwość zagranicznych praktyk penitencjarnych
i umożliwiano zapoznawanie się z obcojęzyczną literaturą penitencjarną.”
W tym samym materiale wnosiliśmy o:
„Zorganizowanie w COSSW w Kaliszu stałego studium podyplomowego
dla kadry oficerskiej, w tym także kierowniczej. Wstępne ustalenia wskazują na
możliwość powołania takiego studium przez Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji UW począwszy od nowego roku akademickiego. Byłoby to studium
w zakresie szeroko rozumianych nauk penitencjarnych i charakterze interdyscyplinarnym.”
Proponowaliśmy również, przekształcenie Biblioteki Ośrodka w Centralną Bibliotekę Więziennictwa, dysponującego kompletną bibliografią penitencjarną
przygotowywaną w Ośrodku:
„Wykładowcy, do których podstawowych obowiązków należy systematyczne zapoznawanie się z literaturą zawodową i publikacjami naukowymi, są
w stanie przygotowywać, wg uzgodnionych wcześniej zasad, notki bibliograficzne
(…) W bibliotece proponuje się też zgromadzić archiwalne przepisy penitencjarne; pozyskane między innymi z likwidowanych ozzk.”
Z opracowywania notek bibliograficznych przez wykładowców niestety
nic nie wyszło, o czym wspominam w innym miejscu; „Polską bibliografię
penitencjarną” obejmującą lata 1970-2009 opracowałem znacznie później wraz
z żoną. Ta bibliografia, w połączeniu z bibliografią, opracowaną i opublikowaną
wcześniej przez dr Elżbietę Janiszewską-Talago, obejmuje łącznie lata 1795-2009,
i stanowi swoisty ewenement na rynku bibliografii tematycznych. 360
Studium językowe wkrótce potem zorganizowaliśmy angażując lektorów
z placówek językowych Kalisza. Studia podyplomowe, okresowo powoływane
były już po moim odejściu ze Służby.
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G. i J. Koreccy: Polska Bibliografia Penitencjarna – roczniki 1985-2006; Bibliografia
penitencjarna 2005-1970 CD-Rom Wydany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego w Warszawie; Polska bibliografia penitencjarna 1970-2009. Warszawa: Wydaw.
C. H. Beck, 2011; E. Janiszewska-Talago: Polska bibliografia penitencjarna 1795-1962 oraz Polska
bibliografia penitencjarna 1963-1969 Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963 i 1972 r.
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Standardy, standardy
W materiale na posiedzenie Kierownictwa Centralnego Zarządu
26.02.1990 r., meldowaliśmy nie tylko o sprawach nauczania i doskonalenia zawodowego w Ośrodku. Pisaliśmy o stanie zaplecza dydaktycznego,
obrazowaliśmy warunki zakwaterowania i bytowania słuchaczy. A oto niektóre
fragmenty naszego materiału:

„COSSW dysponuje kamerą video i dwoma magnetowidami. Kamerę
obsługiwał dotychczas jeden z funkcjonariuszy (szef kompanii) poza swymi
obowiązkami służbowymi, stąd też sporadycznie tylko przygotowywano przy jej
wykorzystaniu pomocnicze materiały szkoleniowe. Od 1 września ubiegłego roku
w ramach posiadanych etatów, obsługę kamery wykonuje funkcjonariusz w ramach swoich obowiązków służbowych.”
„Od kilku miesięcy COSSW dysponuje dobrej klasy kserokopiarką;
możliwe jest przygotowywanie i powielanie tekstów szkoleniowych.”
„Pokoje mieszkalne słuchaczy są zradiofonizowane; sprzęt, jakim dysponuje radiowęzeł zakładowy jest w znacznej mierze wyeksploatowany. W świetlicach słuchacze mają możność oglądania telewizji czarno-białej.”
„Siłownia wymaga wyposażenia od nowa.”
„Kilka budynków mieszkalnych to wyeksploatowane baraki, których
remont kapitalny nie jest już opłacalny.”
„Wręcz niedostateczne jest wyposażenie pokoi mieszkalnych dla słuchaczy. Pokoje te wyposażone są w łóżka z wieloczęściowymi materacami i kocami;
są to więc pokoje sypialne. Pokoi nie wyposażono w lampki nocne mimo, iż wiele
pokoi ma wysokość 3-3,5 m. Pokoje są wieloosobowe, mimo to w budynkach
mieszkalnych nie wydzielono czytelni (pokoi do cichej nauki) – centralna czytelnia
zlokalizowana jest w odrębnym budynku dość odległym od budynków mieszkalnych; w budynku czytelni n.b. brak szatni dla czytelników. W budynkach
mieszkalnych brak kuchenek, pomieszczeń, w których słuchacze mogliby podgrzać
posiłek itp.; posługują się w tej sytuacji notorycznie grzałkami w salach mieszkalnych.”
„W salach mieszkalnych znajdują się umywalki z ciepłą i zimną wodą;
łazienki ogólne na poszczególnych kondygnacjach są niefunkcjonalne. Ilość
natrysków nie jest wystarczająca, jeśli uwzględnić np. tę samą porę toalety
porannej wszystkich słuchaczy; nie zapewniają one też choćby minimum intymności (otwarte kabiny bez drzwi, bez przedsionka na szatnię).”
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„COSSW nie dysponuje żadnym pokojem gościnnym z łazienką. Urządzenie jednego z nich będzie możliwe w tym roku kalendarzowym.”
Meldowalismy też, iż:
„COSSW we własnym zakresie, w ramach posiadanych dotychczas
środków pieniężnych przeprowadza modernizację jednej kondygnacji mieszkalnej.
Na kondygnacji tej dokonuje się remontu generalnego łazienki i sanitariatów,
urządza się czytelnie do cichej nauki i kuchenkę. W pokojach mieszkalnych łóżka
zastępuje się tapczanikami, a koce kołdrami (pokoje tracą przez to charakter
sypialni). Wymienia się zużyty sprzęt. Pokoje wyposaża się w lampki nocne.
Modernizacja tej kondygnacji o 57 miejscach będzie zakończona do końca
października.”

Słuchacze - żołnierze
Od dawna, a jako komendanta od początku, denerwowało mnie, wystawianie wewnątrz Ośrodka uzbrojonych posterunków obstawianych przez słuchaczy. Chodziło ponoć o to, by słuchacze uczyli się prawidłowego sposobu pełnienia
służby. Lecz praktyka była tego antytezą. Stał słuchacz w hełmie, z pistoletem
maszynowym przed wejściem do stołówki, a wchodzący na posiłek poklepywali
go po ramieniu, zagadywali itp. Zdjąłem niezwłocznie ten, i nie tylko ten,
posterunek.
Słuchacze pełnili też służbę na posterunkach przy magazynie broni.
A gdyby tak doszło do najścia na leżący na uboczu magazyn, w którym znajdowała się także zdatna do użytku broń i amunicja bojowa?
Słuchacze pełniący służbę nocną, korzystali w czasie odpoczynku na
wartowni z prycz o zbyt rzadko zmienianej pościeli.
Umundurowanie. Na kolację zezwalano słuchaczom udawać się pojedynczo nie w pełnym umudurowaniu. Szli więc „żołnierze” do stołówki w mundurze lecz w trampkach, kapciach, sandałach itp. Zarządziłem: albo pełne umundurowanie albo po cywilnemu, choć nie było to większości słuchaczom na rękę.
Jeśli mowa o stołówce – podawano w niej herbatę, kawę i kompot
w czasie posiłków w emaliowanych, nieestetycznych, trudnych do utrzymania
w czystości garnuszkach. Kiedy spowodowałem zakup fajansowych kubków,
takich jak w barach mlecznych, narobiłem sobie kłopotów – kubki tłukły się na
potęgę i trzeba było wciąż podpisywać protokoły strat. Wiele do życzenia
przedstawiała też sama kultura podawania posiłków (np. na stoliku dla czterech
słuchaczy stawiano otwartą konserwę mięsną do śniadania). Wytrzymaliśmy.
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Zaprawa poranna. Gimnastyka, biegi itp., w tej samej bieliźnie, w której
następnie spędzało się cały dzień w salach wykładowych. Zarządziłem rezygnację
z tej zaprawy; wsparł mnie znakomicie doktor Stanisław Czaja, kierownik naszego zakładowego ambulatorium.
Po porannej toalecie słuchacze zobowiązani byli na wzór wojskowy
zaścielić swe koszarowe łóżka wg określonego wzoru. Koszarowe łóżka zaczęliśmy stopniowo zastępować, najpierw w bloku oficerskim, tapczanikami, w których można było na dzień chować pościel. W pokojach pojawiły się odbiorniki
radiowe i lampki nocne.
W starej architekturze budynków toalety (ubikacje, łazienki) były
wspólne dla całych kondygnacji. Utrapieniem były stałe awarie, ale też i kradzieże
lub niszczenie armatury. Problem taki nie istniał np. w Szkole Oficerskiej Policji
w Szczytnie, którą miałem okazję zwiedzić. Tam po prostu każdy czteroosobowy
pokój dysponował własną łazienką; wiadomo więc było kto odpowiada za ewentualne szkody. Także i w Kaliszu, już jednak po moim odejściu, przystąpiono
– stosownie do posiadanych funduszy – do modernizacji zaplecza sanitarnego.
Nie było jeszcze w tamtych latach urodzaju telefonów komórkowych.
Słuchacze rozmowy ze swymi bliskimi musieli zamawiać w naszej centrali telefonicznej, i jeśli nie chcieli przepłacać, oczekiwali na połączenie przed budynkiem
wartowni – jeden był bowiem aparat, a rozmównicy z prawdziwego zdarzenia nie
było.
Wielu słuchaczy wyjeżdżało po zajęciach w piątki do swych rodzin. Aby
zdążyć do pociągów nieraz rezygnowali ze zjedzenia obiadu. Szybko do miejskiego autobusu i na dworzec kolejowy; kilkanaście, kilkadziesiąt osób biegiem.
A w Ośrodku w tym czasie stał najczęściej nasz autokar; pytałem w dziale
gospodarczym, dlaczego tych słuchaczy nie można podwieźć. Kierownik działu
Pan Daniel Łuczak odpowiadał:
- „Nie ma na to przepisów.”
Raz czy dwa, kazałem te przepisy naruszyć. Nikt się tym jednak do końca
nie przejął.

Jak się żyło kadrze…
Wiele do życzenia pozostawiało także zaplecze sanitarne dostępne kadrze
Ośrodka; jeszcze w 1990 roku wyremontowaliśmy toalety w budynkach administracji. Brak było pomieszczenia, w którym zwłaszcza wykładowcy mogliby
w przerwach między zajęciami spożyć posiłek, lub wypić kawę. Śniadania jadło
się więc przy biurkach, a czajniki elektryczne i grzałki były w powszechnym
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użyciu; ze smutkiem przyznać muszę, iż wydzielenie takiej podręcznej kuchenki,
pokoju śniadań po prostu się nie przyjęło. Stare było lepsze…
Denerwował mnie też mocno zwyczaj przebierania się funkcjonariuszy
w mundury w biurach, przed i po pracy. Nierzadko części cywilnej lub mundurowej garderoby zwisały z poręczy krzeseł, a spod biurka lub szafy wystawały
buty. Trochę pachniało to (niekiedy dosłownie) zaściankiem, lecz tak było wygodnie, tak to było od lat, i mnie żadna w tej mierze rewolucja się nie powiodła.
W Ośrodku, podobnie jak w niektórych zakładach karnych dawniej,
miała miejsce tolerowana praktyka wysługiwania się skazanymi. Zobligowałem
dział gospodarczy by, funkcjonariusze sami myli sobie samochody, a nie wyręczali się skazanymi; a poza tym, skoro jest urządzone takie stanowisko, to trzeba
ustalić zasady odpłatności za korzystanie z wody. Ale wnet okazało się, że raz nie
ma na to zgody ze strony ochrony środowiska, a poza tym to się funkcjonariuszom
nie opłaca…
Do prac porządkowych w Ośrodku dowożono m.in. grupę skazanych
z Zakładu Karnego w Kaliszu. Przywoził je nasz autokar. Któregoś dnia rano
patrzę – przyjeżdża kilku skazanych, elegancko, w cieple; wiele miejsc w autokarze pustych… a za autokarem, pieszo lub z przystanku autobusowego zziajani,
nieraz zziębnięci, dojeżdżający z miasta funkcjonariusze, których ten nasz autokar
wyprzedził po drodze. Czemu się nie zabrali? Odpowiadali mi biegli w sprawach
ochrony…
- „Samochód przewożący więźniów nie może zabierać z sobą nikogo
postronnego.”
Śmiechu warte! Więźniowie byli zatrudniani poza Zakładem Karnym, na
terenie naszego Ośrodka, bez dozoru funkcjonariuszy.
Często sam prowadziłem samochód służbowy, zwłaszcza w czasie
wyjazdów do Stolicy. Sam sobie byłem kierowcą także wcześniej w wielu wyjazdach, zwłaszcza na kontrole nocne, w Opolu. Nie bardzo mogłem zrozumieć
w Kaliszu życzliwych uwag kierowcy, który proponował mi, abym nie kłopotał
się zbytnio wypisywaniem w trakcie przejazdów kart drogowych, on to uczyni na
koniec dnia, tak jak uprzedniemu komendantowi. Następny kierowca, Mietek
Żądłowski, był w tej mierze bardzo akuratny.
Wiele moich drobiazgowych czasem obserwacji wynikało stąd, że wraz
z żoną mieszkaliśmy w dwóch pokojach tzw. budynku ambulatoryjnego; odpowiednio je przygotowano już po naszym przyjeździe. Chodziło głównie o urządzenia kuchenne, umożliwiające gotowanie obiadów – z posiłków w stołówce
korzystaliśmy – oczywiście odpłatnie – raczej sporadycznie. Okno kuchni wychodziło na plac gospodarczy, sam zresztą nieraz wałęsałem się po terenie Ośrodka.
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Nie podobało się to niektórym, zadomowionym w Kaliszu funkcjonariuszom.
Większość wszak kadry była za mną, przyjmowała moje decyzje ze zrozumieniem. Miałem pełną tego świadomość, dawano mi to do zrozumienia.

Egzaminy, egzaminy
Krystian Bedyński był przez długi czas zastępcą przy boku generała
E. Patuszka i mógł, moim zdaniem, realnie liczyć na awans po generale. Krystian
z racji lat pracy z E. Pastuszkiem, był, co oczywiste przywiązany do wielu
rozwiązań, do tradycji tych rozwiązań. Każdą więc zmianę traktował być może,
jako swoisty zamach na jego także dorobek. Choćby np. sposób przeprowadzania
egzaminów na zakończenie szkół lub kursów. W powszechnym użyciu były kartki
z dwoma lub trzema pytaniami, które słuchacz losował i na które miał
odpowiadać. Lecz egzaminowani słuchacze zajmowali w swoich jednostkach
bardzo zróżnicowane stanowiska służbowe. Pytania często nie dotyczyły problematyki ich codziennych zadań. Ponadto, przecież chciałoby się także w trakcie
egzaminu zorientować bliżej w poglądach słuchacza na kwestie związane z wykonywaną służbą.

Promocja podchorążych

Zakres zagadnień objętych programem nauczania był rozległy; pytania
były stąd niekiedy bardzo szczegółowe. Szczegółowość ta była w poszczególnych
branżach uzasadniona. Może dla funkcjonariuszy kwatermistrzostwa zasadne było
pytanie o wielkość odstępu między gwiazdkami na pagonach, lecz nie wiem czy
stanowiło to minimum wiedzy funkcjonariuszy w innych służbach. Zasady
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sporządzania opinii o skazanych były absolutnie potrzebne wychowawcy, lecz czy
także przyszłemu oficerowi w księgowości. Proponowałem, by to egzaminujący
dysponowali zestawem pytań, które mogliby dostosować do pytanego. To
wszakże stanowi pewne utrudnienie także dla egzaminujących i wydłuża czas
trwania egzaminu, a słuchaczy setki.
Po wielu rozmowach wydałem w tej mierze nawet pisemne, w rozkazie,
zalecenie. A mimo to, po pewnym czasie, odpowiedzialny za dydaktykę
K. Bedyński wrócił, bez uzgodnienia ze mną, do uprzedniej praktyki. Zareagowałem na to przypomnieniem swego polecenia, także w rozkazie. Choć wiem,
że wkrótce po moim odejściu było jak uprzednio; przesądza o tym z pewnością
ilość egzaminowanych w krótkim, przeznaczonym na to czasie. A może także
obawa przed podejrzeniami o tendencyjność doboru pytań. A tak wszystkim
można obarczyć los…

Promocja oficerska 1984 r.; trzeci od lewej mój syn Lesław

Za zgodą Centrali nowoprzyjęci funkcjonariusze niektórych służb
specjalistycznych (np. lekarze) lub zatrudnieni na stanowiskach np. w działach
organizacyjno-prawnych (prawnicy), mogli odbywać szkolenie w trybie eksternistycznym a przystępować do egzaminów w terminach wspólnie ze słuchaczami
kursów stacjonarnych. Było to w jakiejś mierze zezwolenie na przygotowanie się
eksternów głównie w zakresie wykonywanej profesji. Przecież jednak i od nich
należało wymagać pewnego minimum wiedzy ogólnopenitencjarnej, a to nieraz
przychodziło z trudnością. Pamiętam pewne zakłopotanie egzaminujących
wykładowców, kiedy przyszło im nie zaliczyć egzaminu pełniącemu obowiązki
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naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Centralnym Zarządzie. Umocniłem wykładowców w dokonanej ocenie – obyło się bez jakichkolwiek
interwencji, a niedoszły oficer nie wytrwał już do dnia promocji i wrócił do
Warszawy.

Straubing i Dyrektor Bernhard Wydra
Dużą, by nie rzec pełną, swobodę w organizowaniu kontaktów zagranicznych, oczywiście ograniczoną zadaniami służbowymi, miałem dopiero
w Kaliszu. Kontakty takie w czasie mej pracy w CZZK nie zależały ode mnie
w ogóle. W Opolu mogły dotyczyć w zasadzie wymiany wczasowej. W COSSW
w Kaliszu nasze sygnały o możliwości nawiązania stałej współpracy ze szkołami
dla funkcjonariuszy więziennictwa w poszczególnych landach Niemiec, spotkały
się z życzliwym, wręcz zachęcającym stanowiskiem Pawła Moczydłowskiego,
dyrektora generalnego polskiego więziennictwa.
Przy wydatnej pomocy Wieśka Gromadzkiego, wykładowcy zagadnień
ochronnych, władającego biegle językiem niemieckim, wystosowałem odpowiednie zaproszenia do odwiedzenia naszego Ośrodka do szefów szkół w Straubing
(Bawaria) i Wiessbaden (Hesja). Proponowaliśmy stałą współpracę. Odpowiedź
ze Straubing nadeszła szybko. Dyrektor szkoły postawił jednak warunek, by
pierwsze spotkanie odbyło się w jego Szkole. Zaproszenie podpisał dyrektor
Bernhard Wydra.

Dyrektor Bernhard Wydra (ur. 25.09.1938 r. –zm. 31.01.2009 r.)
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Nazwisko dyrektora stało się później niemal symbolem polsko-niemieckiej współpracy służb penitencjarnych. Pozostaje zresztą nadal, mimo nagłej
śmierci Bernharda w 2009 r. Zaproszenie oczywiście przyjęliśmy. Wydano nam
obowiązujące jeszcze wtedy paszporty służbowe, uzyskaliśmy wizy i pojechaliśmy służbowym także polonezem, który sam poprowadziłem.
Nasza delegacja, w której uczestniczyli Wiesiek Gromadzki, Bogdan
Nowak, Szczepan Procki i Zdzisław Białek, została zauważona w bawarskiej
prasie. Wygłosiłem w Szkole referat nt. „Więziennictwo w Polsce; zmiany w rozwiązaniach i w praktyce w latach 1980-1991”.361

Na zdjęciu od lewej: Zdzisław Białek, Józef Korecki, Bernhard Wydra,
Bogdan Nowak, Wiesław Gromadzki i Szczepan Procki

Podobnie było w czasie kolejnej podróży do Straubing, w której oprócz
Wieśka Gromadzkiego uczestniczyli wraz ze mną Kazimierz Hołyś i Wojciech
Pawłowski (naczelnik Zakładu Karnego w Sieradzu.)
Zapoznaliśmy się z pracą szkoły w Straubing, z funkcjonowaniem
miejscowego więzienia oraz z kilkoma innymi jeszcze więzieniami w Bawarii.
361
Wymiana doświadczeń o bezpieczeństwie. Polscy funkcjonariusze Służby Penitencjarnej
z wizytą informacyjną w JVA „Straubinger Tagblatt”; 11.05.1991 r.; MPP t. III s. 925, 930
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Nie brakło też atrakcji folklorystycznych (stawianie tzw. maika), turystycznych
i towarzyskich. Najważniejsza jednak dla nas była organizacja samej szkoły no
i… jej architektura: jedno- i dwukondygnacyjne, wolnostojące budynki, jednoosobowe, w większości z łazienkami, pokoje słuchaczy. W świetlicy automaty z napojami i… piwem. Zaplecze umożliwiające słuchaczom pitraszenie nieskomplikowanych potraw. Ale przede wszystkim… żadnych ogrodzeń, bram, biur
przepustek itp. Słuchacze, także nowoprzyjęci do służby, traktowani jak ludzie
odpowiedzialni – nie umiesz pić kulturalnie, zachowywać się właściwie itp.,
wylecisz ze Służby i tyle.

Fragment obiektów Szkoły w Straubing w czasie wakacji

Szkoła w Straubing, więzienie w tym mieście, stały się z biegiem
miesięcy Mekką polskich więzienników. W miesiącach letnich pomieszczenia
szkoły udostępniane były zwiedzającym Bawarię polskim funkcjonariuszom i ich
rodzinom. Z poszczególnymi więzieniami w Niemczech, także poza Bawarią,
nawiązały współpracę niektóre polskie więzienia, a nawet okręgi i inspektoraty
więziennictwa.
Nie wiem w jakim stopniu, lecz na pewno serdeczność, życzliwość,
konkret we współpracy z polskim więziennictwem, miały u Bernharda Wydry,
także podłoże emocjonalne: urodził się w Markowicach pod Raciborzem
w 1938 r., a grób jego ojca znajduje się na cmentarzu w Kuźni Raciborskiej. Był
więc Bernhard jednym z „wypędzonych”. Mówiliśmy m.in. o tym w czasie niejednego spotkania u mnie w domu w Warszawie i u niego w Straubing, a także, kiedy
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oprowadzał nas po Bambergu, Norymberdze i w czasie, kiedy w Warszawie
staliśmy na Starówce przed pomnikiem Małego Powstańca.
Z ogromną przykrością wysłuchałem w roku 2009 r. informacji o wątpliwościach ówczesnego Komendanta COSSW, czy wysłać delegację Ośrodka na
uroczystości pogrzebowe po śmierci Bernharda. Sam w tej uroczystości nie
mogłem uczestniczyć z uwagi na dopiero co odbyty zabieg kardiochirurgiczny.
Pozostały nam serdeczne kontakty z Willi Grossem z Regensburga.

Skandynawia i nie tylko
W 1990 r. znalazłem się jako komendant COSSW w składzie delegacji,
która pod auspicjami i na koszt Rady Europy, zapoznawała się z więziennictwem
i systemem szkolenia kadr penitencjarnych w państwach skandynawskich,
kolejno w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. W Danii towarzyszyła nam
przedstawicielka Rady Europy Pani Marguerite-Sophie Eckert. Zwiedzaliśmy
Skandynawię i zapoznawaliśmy się z więziennictwem tamtego regionu wspólnie
z Danutą Gajdus – wtedy dyrektorem Biura Penitencjarnego i Eugeniuszem
Zawadą – dyrektorem Biura Ochrony w Centralnym Zarządzie Zakładów
Karnych.

W Danii: pierwszy z prawej Eugeniusz Zawada, trzecia z prawej Danuta Gajdus
pierwszy z lewej Józef Korecki, trzecia z lewej Marguerite-Sophie Eckert
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Jeśli wierzyć moim pożółkłym już notatkom sprzed lat, to w Skandynawii w 1990 r. poza rozmowami w centralach więziennictwa mieliśmy okazję
zapoznać się z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w Danii: Kopenhaga;
w Finlandii: Helsinki, Kerava, ośrodek pracy Vanda; w Norwegii: Oslo i Ulmersö,
w Szwecji: Södetälje, Mariefred i Täbe oraz z działalnością szkół dla funkcjonariuszy więziennictwa w Oslo i Kerava w Finlandii.

Norwegia: Józef Korecki, Danuta Gajdus i Gospodarze

W Norwegii mieliśmy okazję zapoznać się także z funkcjonowaniem
zakładu karnego otwartego zlokalizowanego w jednej z klatek bloku mieszkalnego w Oslo.

W rozmowie z dyrektorem tego zakładu w Oslo
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Po powrocie ze Skandynawii sporządziłem notatkę następującej treści:
Skandynawskie systemy penitencjarne
1. Racjonalizm rozwiązań i praktyki:
- minimalne tylko sformalizowanie stosunków międzyludzkich,
- zachowania wzajemne między funkcjonariuszami i więźniami grzeczne
i z poszanowaniem godności bez egzekwowania postawy na baczność,
- używanie przez więźniów ubrań cywilnych (są pralki, suszarnie) nie ma
problemu szycia i zaopatrywania więźniów w odzież skarbową,
- cele pojedyncze; wpływ na ograniczenie negatywnych przejawów
podkultury więziennej; funkcjonariusz oddziałowy nie odpowiada za posprzątanie
w celi; ma to tylko wpływ na ocenę zachowania więźnia; ułatwia to organizację
życia wewnątrz zakładów,
- mury zewnętrzne do około 7 m wysokości zwieńczone półokrągło;
technika zastępuje posterunki funkcjonariuszy
2. Autentyczne poszanowanie godności więźnia
- nie fotografuje się bez ich zgody więźniów i cel mieszkalnych,
- dla wielu decyzji administracji potrzebna jest zgoda więźnia;
np. przeniesienie do zakładu typu otwartego,
- w więzieniach wybierani są „liderzy społeczności” reprezentujący
więźniów (mogliśmy rozmawiać z takim liderem na osobności bez udziału funkcjonariusza),
- skazany pracujący otrzymuje wynagrodzenie, uczący się – stypendium,
niepracujący nie z własnej winy – zasiłek dla bezrobotnych, choć w wysokości
znacznie niższej od otrzymywanego przez wolnych obywateli,
- pozostawia się więźniom wiele własnych decyzji: np. żywić się w kuchni
więziennej czy gotować samemu; sam skazany musi przed zwolnieniem poszukiwać sobie pracy; nikt się nie martwi tym, że w czasie widzeń „małżeńskich”
skazana lub żona więźnia mogą zajść w ciążę,
- wspólne są kuchnie dla skazanych i dla funkcjonariuszy.
3. Organizacja wewnętrzna zakładów karnych
a: zakłady zamknięte i otwarte:
- pojedyncze cele mieszkalne (klucz od własnej celi posiada skazany,
funkcjonariusz może otworzyć celę, gdy jest to niezbędne),
- kilka lub kilkanaście cel mieszkalnych tworzy mini-oddział (większe
mieszkanie) z zapleczem: kuchnia, łazienka-toaleta, pralnia-suszarnia, świetlica
z biblioteczką, czytelnią gazet),
- w każdym zakładzie mniejsze lub większe sale sportowe oraz siłownie.
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b: zakłady zamknięte:
- z reguły podziemne przejścia między pawilonami,
- są oddziały ściśle zamknięte (więźniowie nie pracują, pola spacerowe
pojedyncze, ilość więźniów poza celą taka jak funkcjonariuszy),
- system kamer i urządzeń elektronicznych zamiast posterunków zewnętrznych,
- centralne punkty dowodzenia z monitorami, oddziałowe - z dwustronnymi połączeniami (mikrofon, głośnik) z celami mieszkalnymi,
- cele izolacyjne jak w Polsce,
- posiłki w oddziałowych stołówkach lub w stołówce centralnej,
- zatrudnienie we własnych warsztatach produkcyjnych,
- nauka dobrowolna, najczęściej na zasadach kierowanego, indywidualnego samokształcenia,
- osoby odwiedzające (więzienie zamknięte w Mariefred) poddaje się
rewizji, jeśli potrzeba nawet przy pomocy lekarza (narkotyki); skazany przed
widzeniem i po widzeniu przebiera się w inne ubranie w obecności funkcjonariusza
c: zakłady otwarte:
- otwartość autentyczna,
- w Finlandii np. wygrodzenie terenu w lesie taśmą zawieszoną między
drzewami, w Oslo – np. jedna klatka schodowa w kamienicy (bez kuchni i zaplecza
gospodarczego),
- opieka lekarska w mieście na własny koszt,
- liczne przepustki,
- praca indywidualna na zewnątrz,
- możliwość poszukiwania stałej pracy przed przewidywanym zwolnieniem.
Przed końcem kary więzień przenoszony jest do zakładu położonego
najbliżej domu.
Więzienia lokalne bez określania przeznaczenia pod względem wieku,
powrotności itp.
4. Problemy
- narkomania – częste badania fizjologiczne, co najmniej raz w tygodniu
sprawdzane oświadczenia więźniów o nieużywaniu narkotyków, surowe konsekwencje. Poddawanie leczeniu jest dobrowolne, lecz jeśli brak zgody, więzień jest
zdany sam na siebie w sytuacji głodu narkotycznego,
- szwedzkie więzienie w Täbe – dla narkomanów, trzeba na piśmie prosić
o skierowanie do tego więzienia; grupa więźniów korzystających stale z przepustek weekendowych (od soboty rano do niedzieli wieczór poza zakładem);
naczelnik ma prawo wymierzyć karę dyscyplinarną przedłużenia kary pozbawienia
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wolności o 14 dni; możliwość odwołania kolejno do szefa rejonu więziennictwa,
do dyrekcji Centrali, a następnie do sądu. Indywidualne programy pomocy
w „sprawach słabych punktów” więźnia (pomoc w uzyskaniu mieszkania, pośrednictwo zadłużonym w kontaktach z bankiem)
5. Personel:
- zdecydowana większość to funkcjonariusze,
- umundurowanie w pracy, jako reguła (lecz to często tylko niebieska
koszula; wychowawcy z reguły po cywilnemu),
- pracownicy cywilni: lekarze, pielęgniarki, psychologowie – na połówkach etatów, godzinach itp. (w Helsinkach np. pastor z pękiem kluczy w oddziale),
- wychowawcy z wykształceniem często zaledwie ponadpodstawowym,
spełniający role „starszego brata”; muszą sobą coś prezentować (np. po „szkole
przeżycia”),
- raz na dwa tygodnie rozmowy „sformalizowane” – typu posiedzenie
komisji penitencjarnej,
- naczelnikiem w dużym zakładzie typu zamkniętego – m.in. kobieta,
- wymiar godzin pracy – 32 godziny w tygodniu.
6. Szkoły funkcjonariuszy więziennych
Bardzo zróżnicowane programy, których realizacja zmierza do:
- umożliwienia uzyskania takich umiejętności i postaw, by funkcjonariusz
mógł pełnić swoją służbę prawidłowo oraz by kara była wykonywana prawidłowo,
a służba była bezpieczna,
- pozyskania przez słuchacza niezbędnych wiadomości i zrozumienia
instytucji więzienia i pracy w nim,
- wyposażenia w takie wiadomości, by mógł uczestniczyć w resocjalizacji
więźniów,
- wprowadzenia w znajomość procesów społecznych,
- stworzenia szans na rozwój zawodowy i osobisty, by mógł wpływać na
środowisko pracy.
Szkoły funkcjonariuszy w państwach skandynawskich mają bardzo
ograniczone ilości etatów stałych pracowników, w znaczącej części korzystają
w kształceniu słuchaczy z praktyków i angażowania osób spoza więziennictwa
(Norwegia – 10 etatów, Dania – 8 etatów, Finlandia – 11 etatów stałych
nauczycieli).
Poza wrażeniami osobistymi i refleksjami związanymi z oceną warunków
wykonywania kary pozbawienia wolności i pełnienia służby przez funkcjonariuszy, pożytek z tej podróży pozostawał chyba niewielki – zbyt duże dystanse do
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warunków i standardów polskich. Więziennictwo polskie wszak wchodziło
dopiero wtedy na europejskie forum.

Konferencje, wizyty
Widocznym owocem naszych kontaktów z więziennikami Skandynawii było jednak zorganizowanie przez nas w Kaliszu - przy współpracy
z prof. Stefanem Lelentalem z Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
– międzynarodowej konferencji „XX lat Kodeksu karnego wykonawczego”,
z licznym udziałem zagranicznych przedstawicieli świata penitencjarnego oraz
przedstawicielki Rady Europy, Pani Marguerite-Sophie Eckert. Była to pierwsza
po 1989 r. konferencja międzynarodowa w więziennictwie polskim. Publikacja
materiałów konferencji, zawierająca 22 referaty polskie i 3 zagraniczne, ukazała
się w formie wkładek w obwolucie; takie były jeszcze w 1990 r. możliwości
wydawnicze.362
Przygotowałem i wygłosiłem dwa swoje wystąpienia dotyczące systemu
kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w Ośrodku; przypomniałem także podstawowe założenia opolskiej koncepcji przygotowywania do
wolności skazanych długoterminowych. 363
W konferencji wziął oczywiście udział Bernhard Wydra wraz ze swym,
i naszym, przyjacielem, Wielfriedem Grossem.
Willi, pracownik socjalny więzienia w Regensburgu, urodzony w Bytomiu, był najczęściej tłumaczem w wystąpieniach oficjalnych i rozmowach
prywatnych. Był przez nas wszystkich bardzo lubiany. Pamiętam, jak w czasie
jednego z polskich kongresów penitencjarnych w Kaliszu, prawie ze łzami
w oczach, oświadczył publicznie:
- „Ja jestem Polakiem. Ja tam tylko mieszkam.”

362
Dwadzieścia lat kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. i perspektywy dalszego
rozwoju prawa karnego wykonawczego. Materiały konferencji naukowej. Kalisz 25-27.10.1990 r.
Kalisz – Łódź: Uniwersytet Łódzki, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 1990.
Referaty zagraniczne przedstawili: Kare Bodal: Some prison research Project in Norwey; MargueriteSophie Eckert: Counsil of Europe in the prison affaires field from the United Nations Standard
Minimum Rules from the Treatement of Prisoners to the Counsil of Europe European Prison Rules;
Helmut Gonsa: The Organisation of Imprisonment the Treatement of Prisoners and the Preparation of
Prisoners for Release
363
Kształcenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej w Polsce (w:) Dwadzieścia lat
kodeksu… 1990 stron 5; MPP t. III s. 913; Przygotowanie do wolności skazanych odbywających
długoterminowe kary pozbawienia wolności (zarys koncepcji) (w:) Dwadzieścia lat kodeksu… 1990
stron 8; MPP t. III s. 906

367

A oto kilka zdjęć z tej Konferencji:

Monika Płatek (tłumaczy), Marguerite-Sophie Eckert, Stefan Lelental,
Józef Korecki

Stefan Lelental, Kare Bodal, Józef Korecki, Helmut Gonsa

368

Monika Płatek (tłumaczy), Marguerite-Sophie Eckert (przemawia),
Stefan Lelental

Obrady trwają. Józef Korecki, Stefan Lelental, Teodor Szymanowski

W Ośrodku gościliśmy coraz częściej delegacje zagraniczne więzienników: była m.in. delegacja więziennictwa Holandii (luty 1991 r.), Czechosłowacji
z jej dyrektorem Centralnego Zarządu Więziennictwa Panem Karabecem
(wrzesień 1991 r.), wielokrotnie - przedstawiciele Szkoły w Bawarii.
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Centralny Ośrodek Szkolenia SW w Kaliszu - już po moim odejściu na
zaopatrzenie emerytalne – był inicjatorem organizowania Polskich Kongresów
Penitencjarnych. Najmocniej o realizację idei tych Kongresów, o ile pamiętam,
zabiegał wykładowca Ośrodka dr Paweł Szczepaniak. 364

Kaliskie Spotkania Penitencjarne
Sympatyczne i owocne spotkania penitencjarne, które odbywaliśmy na
Opolszczyźnie, skłaniały mnie do organizowania podobnych, niesformalizowanych dyskusji, na określone tematy dotyczące działalności Ośrodka.
16.05.1990 r. odbyliśmy, zorganizowane przez Cykl Penitencjarny i jego
kierownika Bogdana Nowaka, spotkanie poświęcone problematyce narkomanii
i alkoholizmu wśród osób pozbawionych wolności z udziałem przedstawicieli
wielu zakładów karnych w Polsce, lecz przede wszystkim wraz z zaproszonymi
gośćmi: Stanisławem Akolińskim członkiem Sekretariatu Zarządu Głównego
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego i prof. Celiną Godwod-Sikorską
z Instytutu Neuropsychologii w Warszawie, specjalistą w postępowaniu z osobami
uzależnionymi. Referaty wygłosili także nasi psychologowie – Andrzej Kempa
z Zakładu Karnego w Rawiczu i Tadeusz Kolarczyk z Wydziału Służby Zdrowia
Centralnego Zarządu.
Jedno z takich spotkań pt. „Programy nauczania i ich realizacja” zorganizowaliśmy w dniach 5 i 6.04.1991 r. Oprócz wykładowców Ośrodka w spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Centralnego Zarządu, wychowawcy, psychologowie
(m.in. Włodzimierz Markiewicz, Bożenna Mieleszczenko, Wacław Mitoraj,
Bogdana Niemierko, Lucyna Skubis) i inni specjaliści z zakładów karnych i aresztów śledczych, angażowani okresowo do prowadzenia zajęć w Ośrodku, naczelnicy kilku zakładów karnych (m.in. z Białegostoku, Brzegu, Kielc, Łodzi, Nysy,
Opola, Rawicza, Strzelec Opolskich, Wronek) oraz delegacje słuchaczy Szkoły
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Polskie Kongresy Penitencjarne odbyły się: Kalisz 3-5.06.1996 r. i 3-6.11.1999 r.,
Popowo 6-7.12.2002 r. Kalisz 22-24.11.2006 r., Popowo 23-25.05.2011 r. Zob. publikacje materiałów
z Kongresów: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku. I Polski Kongres Penitencjarny. Kalisz 3-5
czerwca 1996 r. Warszawa - Wiedeń – Kalisz: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 1996.- 545 s.: rys., wykr.; Więziennictwo – nowe wyzwania
Warszawa – Poznań - Kalisz: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej,
2001.- 901,[2] s.; Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań
społecznych: IV Polski Kongres Penitencjarny: praca zbiorowa Kalisz [etc.]: Centralny Zarząd Służby
Więziennej, 2008,- 935 s.: il.
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Oficerskiej i Podoficerskiej.365 W spotkaniu wziął także udział doc. Henryk
Machel z Uniwersytetu Gdańskiego.
Zgodnie z charakterem spotkania nie uchwalano żadnych wniosków ani
postulatów; przemyślenia i dyskusja pozwoliły nam, a mam nadzieję, że także
Centralnemu Zarządowi, realniej opracowywać w przyszłości programy nauczania
w Ośrodku. Z dyskusji wynikało wszak jedno: nowoprzyjęty funkcjonariusz
powinien jak najwcześniej znaleźć się w Ośrodku w Szkole Podoficerskiej,
i wracać do Szkoły po kilkumiesięcznej pracy w swoim zakładzie.

W czasie jednego ze spotkań

W godzinach popołudniowych, a nawet nocnych, pierwszego dnia odbyło
się spotkanie założycieli Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego; dyskutowano
nad projektem statutu i przygotowaniami do zarejestrowania Towarzystwa.
Podobnych spotkań było jeszcze wiele. Nieliczne były natomiast w latach
1989-1991 moje publikacje. Udzieliłem jedynie wywiadu „Ziemi Kaliskiej”
w związku z incydentem określonym przez Redaktora E. Antczaka „Akademią
(policyjną) w Szczypiornie” 366 oraz Panom Tomaszowi Zdulskiemu i Bogdanowi

365
W sierpniu 1991 r. w czasie wizytacji Ośrodka przez Krzysztofa Kuleszę, naczelnika
Wydziału Kadr Centralnego Zarządu spotkaliśmy się z tej racji z zarzutem: „jątrzycie słuchaczy
przeciwko programom”.
366
E. Antczak: Akademia (policyjna) w Szczypiornie „Ziemia Kaliska” 1991 nr 17 s. 1, 8;
MPP t. III s. 922
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Żyle z Aresztu Śledczego w Gliwicach – pasjonatom działalności radiowęzłów
zakładowych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 367

Pasjonaci z Gliwic (w Popowie, luty 1989 r.)

Polskie Towarzystwo Penitencjarne
Od końca lat sześćdziesiątych w więziennictwie funkcjonowały
tzw. penitencjarne kluby dyskusyjne, których ojcem, a potem dziadkiem okrzyknięto i słusznie, redaktora Tadzia Kostewicza. Początkowo nosiły nazwę „Kluby
Dyskusyjne WSP” („W Służbie Penitencjarnej” taki był tytuł naszego wtedy
dwutygodnika penitencjarnego).
I dziś można jeszcze w starych rocznikach prasy penitencjarnej przeczytać informacje o spotkaniach w takich klubach w Olsztynie, Opolu, Poznaniu,
Rawiczu, we Wronkach, w Zielonej Górze i wielu innych zakładach. W ramach
spotkań klubowych dochodziło do spotkań młodych stażem ze starymi doświadczeniem funkcjonariuszami, na płaszczyźnie „pozasłużbowej", do konfrontacji
poglądów naczelnika centralnego więzienia z zapatrywaniami wychowawcy
najmniejszego w województwie ośrodka pracy więźniów. Przynosiło to bogate
materiały do przemyśleń, przyczyniało się do wzajemnego poznania się i zrozumienia. W ramach klubów spotykali się ze sobą młodzi funkcjonariusze,
poznawali się wzajemnie. W trakcie przygotowań do dyskusji częstokroć rodziły
się wątpliwości, zachodziła konieczność zaglądnięcia do fachowej literatury,
a stąd już niedaleko do prób samodzielnych opracowań. W czasie spotkań istniała
możliwość poddania swych samodzielnych pomysłów wstępnej ocenie, można
było zweryfikować niektóre poglądy. Tutaj na nowo odżywały ambicje, z których
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Czy nadal pozostał pan optymistą?; z płk. dr. Józefem Koreckim rozm. B. Żyła
i T. Zdulski „Gazeta Penitencjarna” 1989 nr 14 s. 4-5; MPP t. III s. 833
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już chciało się rezygnować; łatwiej tą drogą było znaleźć swoje miejsce w więziennictwie.
Dorobek Klubów Dyskusyjnych przez wiele lat wzbogacał własną pracą
i publikacjami zwłaszcza dr Józef Nawój z Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.
Efektem spotkań klubowych organizowanych w katowickim okręgu więziennictwa, nieraz przy współpracy z więziennikami z Czech, są m.in. publikacje
dotyczące problematyki: podmiotowości w resocjalizacji, rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach więziennych, przemocy w więzieniu
i mediacji po wyroku.368
Wiele ożywienia wnosiły też ogólnopolskie obozy Studenckich Naukowych Kół Penitencjarnych poprzedzane badaniami w zakładach karnych.
Spotykali się studenci m.in. w Brzegu, Czarnem, Głubczycach, Iławie, Kaliszu,
Krzywańcu, Kulach, Sieradzu, Świdnicy oraz w Bieszczadach. Pieczę nad
studentami sprawowali pracownicy naukowi, których nazwiska do dziś znaczą
wiele, żeby wymienić chociażby Danutę Gajdus, Lidię Mościcką, Stefana
Lelentala, Teodora Szymanowskiego, Józefa Wąsika.
Niejeden student z tamtych lat para się dziś z powodzeniem pracą
naukową, żeby wymienić chociażby profesorów Monikę Płatek, Krzysztofa
Lasocika lub zajmuje znaczące dla szeroko pojmowanej penitencjarystyki stanowisko - Andrzej Martuszewicz jest dziś Prezesem Krajowej Rady Kuratorów.
Gdzie się podziały tamte czasy, co się zmieniło w więziennictwie i na
uczelniach? „Komu to przeszkadzało?” Po latach pojawiły się próby reaktywacji.

368
Podmiotowość w resocjalizacji; materiały Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego
[w Katowicach] /pod red. Zbigniewa Martena i Józefa Nawoja. Kule 2-4.10.1996 r.- [Katowice]:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego,
1996.- 78 s.; Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach więziennych; materiały
Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego. Kule - listopad 1997 r. /pod red. Ryszarda Cibora i Józefa
Nawoja.- Cieszyn: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Zakład Diagnozowania
Potrzeb Społecznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wojewódzki Szpital dla Psychicznie
i Nerwowo Chorych w Branicach, Międzywydziałowe Studenckie Koło Penitencjarne przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 1997.- 188 s.; Przemoc w więzieniu; materiały Katowickiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego /pod red. Józefa Nawoja; wstęp: Henryk Machel; wprowadzenie:
Ryszard Kurnik.- Kule: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Morawsko-Śląski
Region Służby Więziennej Czeskiej Republiki w Ostrawie-Heřmanicach, Polskie Towarzystwo
Penitencjarne, 1998.- 118 s.; Mediacja po wyroku: materiały z polsko-czeskiej konferencji zorganizowanej przez: Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny, Polskie
Centrum Mediacji – Ośrodek Mediacji w Żorach, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Morawsko-Śląski Region Służby Więziennej Czeskiej Republiki w Ośrodku Doskonalenia
Kadr Służby Więziennej Kule k/Częstochowy 12-14 grudnia 2002 r. /pod red. Ryszarda
Musidłowskiego, Józefa Nawoja, Piotra [? Pawła] Szczepaniaka.- Jastrzębie Zdrój: Zakład Karny,
2002.- 223 s.
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W Centralnym Ośrodku Szkolenia SW w Kaliszu zorganizowaliśmy 12.06.1990 r.
spotkanie prymusów – absolwentów szkół oficerskich i podoficerskich Centralnego Ośrodka Szkolenia SW.
W trakcie kolejnego spotkania opracowaliśmy dokument „Nowa myśl
– nowa praktyka penitencjarna”, który w formie apelu przesłaliśmy do wszystkich
jednostek organizacyjnych więziennictwa. 369
Oto jego treść:

„Funkcjonariusze Służby Więziennej, Pracownicy Więziennictwa
Zwracamy się do Was wszystkich, zwłaszcza zaś do tych, którym nie jest
obojętny dalszy rozwój polskiego więziennictwa, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w rozwoju nowej myśli penitencjarnej, którzy chcą zaznaczyć swój choćby
skromny udział w kształtowaniu nowej praktyki penitencjarnej.
Zebrani w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
w dniu 18 maja 1990 r., po dyskusji we własnym gronie i z Dyrektorem
Generalnym w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Pawłem Moczydłowskim stwierdzamy, iż powstają korzystne warunki dla realizacji oddolnych, indywidualnych
i zbiorowych inicjatyw penitencjarnych. I tak:
1) kontynuować powinny swą działalność istniejące dotychczas Dyskusyjne Kluby Penitencjarne i powstawać powinny kluby kolejne. Nie ma tematów
zawodowych, o których nie można by dyskutować na klubowych spotkaniach.
Kluby stanowić mogą też dobrą płaszczyznę wymiany doświadczeń.
2) zadbać możemy wspólnie o to, by każdy pomysł, każda propozycja
zostały szybko i rzetelnie rozważone i ocenione, by pomysłodawca otrzymał
w odpowiednim terminie kompetentną odpowiedź. Możemy sami stworzyć odpowiedni system wdrażania pomysłów ocenionych pozytywnie. Powinniśmy zagwarantować godziwą satysfakcję autorom takich pomysłów.
3) stać nas na wyłonienie własnych, akceptowanych oddolnie i powszechnie ekspertów. Sami znamy lepiej najlepszych wśród nas fachowców. Im
powinniśmy zlecić przygotowywanie opinii i stanowisk naszego środowiska
w wielu sprawach zawodowych; czeka nas przecież dyskusja m.in. nad projektem
kodeksu karnego wykonawczego, przygotowywane są pilne zmiany w organizacji
więziennictwa.
4) poszukujemy sposobu upowszechniania wzajemnych doświadczeń
skoro nie wychodzi już „Gazeta Penitencjarna”. Wykorzystajmy możliwości małej
poligrafii, choćby tej, jaką dysponuje COSSW w Kaliszu, możliwości drukarni
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Zob.: MPP t. III s. 904
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w Strzelcach Opolskich. Może już dziś stać nas na wydawanie "jednodniówek";
powołajmy własny zespół, który przystąpiłby do pracy w miarę niezwłocznie.
5) czy nie czas, by powołać własne towarzystwo lub stowarzyszenie
naukowe. Czy psycholodzy muszą szukać swego miejsca wyłącznie w pojedynkę
w Towarzystwie Psychologicznym, a prawnicy w Zrzeszeniu Prawników Polskich?
6) martwi nas niska pozycja naszego zawodu w oczach opinii społecznej.
Czyż nie możemy przedsięwziąć niczego dla zmiany takiego stanu rzeczy?
7) coraz bardziej otwarte dla opinii społecznej stają się nasze zakłady
karne. Czy nie miejsce tu także na naszą aktywną postawę? Trzeba kształtować
opinię społeczną, zwłaszcza w środowiskach, w których działają zakłady karne;
trzeba przecież także kształtować odpowiednio świadomość naszych załóg.
We wszystkich tych wymienionych przykładowo, i wielu innych jeszcze,
sprawach jest miejsce na głos, na inicjatywę każdego z nas.
Kolejne spotkanie w ramach inicjatywy "Nowa myśl - nowa praktyka
penitencjarna" odbędziemy po okresie urlopowym. Już dziś jednak czekamy na:
- nowe pomysły,
- propozycje nowych rozwiązań prawnych,
- sugestie i wnioski w zakresie modyfikacji praktyki penitencjarnej,
nawet w sprawach drobnych,
- opinie i stanowiska w sprawie propozycji przedstawionych wyżej.
Oczekujemy na imienne zgłoszenia funkcjonariuszy i pracowników,
którzy mieliby zamiar zadeklarować swe członkostwo w przyszłym towarzystwie
lub stowarzyszeniu.
Listy prosimy kierować na adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby
Więziennej, Kalisz, ul. Wrocławska 193/195 z dopiskiem na kopercie „Nowa
myśl”. Zwracamy się do naczelników zakładów karnych i aresztów śledczych
o upowszechnienie naszej odezwy; niech każdy z nas ma możliwość spokojnego
zapoznania się z jej treścią.
O pomoc w rozpracowaniu idei, która nam przyświeca, zwracamy się do
kolegów związkowców zrzeszonych w NSZZFiPW. Przyszłość polskiego więziennictwa jest naszą wspólną troską i w dużej mierze zależy od nas samych.
Z upoważnienia zebranych na spotkaniu w dniu 18 maja 1990 r.
w COSSW w Kaliszu
Komendant dr Józef KORECKI”
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Polskie Towarzystwo Penitencjarne powstało w roku następnym i zostało
zarejestrowane w Kaliszu.370 Zarząd Towarzystwa zwrócił się do swoich Sympatyków i członków z apelem opatrzonym nadtytułem: „Przeczytaj, zapamiętaj
i przekaż dalej!”.371 Treść tego apelu w swej istocie była powtórzeniem tekstu:
„Nowa myśl – nowa praktyka penitencjarna”.

Spotkanie 18 maja 1990 r.; pierwsza z prawej dr Danuta Gajdus

Ewolucję myśli i rozważań leżących u podstaw powołania Polskiego
Towarzystwa Penitencjarnego przedstawiłem w 2002 r. w broszurze wydanej
przez Zarząd Główny.372
Działalność Towarzystwa miała swoje wzloty i chwile zastoju.
Po odejściu na zaopatrzenie emerytalne, przez kilka tylko jeszcze lat sam
interesowałem się jego działalnością; miałem bardzo ograniczone kontakty z bieżącą praktyką penitencjarną. Z uwagi na mizerne środki finansowe Towarzystwa,
Sąd Wojewódzki Wydział I Cywilny w Kaliszu zarejestrował nasze stowarzyszenie
- Polskie Towarzystwo Penitencjarne w dniu 16.05.1991 r. Sygn. akt: Ns. Rej.St.16/91
370

W imieniu Zarządu Głównego apel podpisali: dr Henryk Machel - Prezes; mgr Bogdan
Nowak - Wiceprezes; dr Józef Korecki – Sekretarz; Apel Towarzystwa w pełni akceptował ówczesny
Szef więziennictwa dr Paweł Moczydłowski. Zob.: MPP t. III s. 921
371
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J. Korecki: Droga do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (w:) Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991-2001. Kalisz: Polskie Towarzystwo
Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002 s. 10-12; MPP t. III s. 1011
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każdy wyjazd poza Warszawę musiałbym opłacać z pieniędzy własnych. Próbowałem zainteresować Towarzystwo opracowywaną przez nas z żoną „Polską
bibliografią penitencjarną”; w kilku rocznikach umieściliśmy Towarzystwo, jako
współwydawcę – zrezygnowaliśmy z tego wobec braku zainteresowania Zarządu
Towarzystwa naszą inicjatywą.
Wykładając przez kilka lat prawo karne wykonawcze w Wyższej Szkole
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, założyłem tam Studenckie Koło PTP.
Podjąłem też w 1998 r. próbę ożywienia studenckich naukowych kół penitencjarnych; wspólnie z ówczesnym Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia SW Adamem Kaczmarkiem, zaprosiliśmy na spotkanie do Kalisza przedstawicieli wyższych uczelni humanistycznych pragnąc zainteresować ich problematyką działalności Towarzystwa – z mizernym raczej skutkiem. Kilka kół
studenckich jednak na innych uczelniach powstało. 373
Polskie Towarzystwo Penitencjarne obchodziło w 2011 r. swoje dwudziestolecie; honorując zasługi założycieli i aktywnych członków Towarzystwa
dla polskiego wymiaru sprawiedliwośći minister sprawiedliwości przyznał im z tej
okazji Pamiątkowe Medale. 374

„Akademia” penitencjarna
Tytuł tego fragmentu wspomnień zaczerpnąłem z artykułu Edwarda
Antczaka,375 relacjonującego o kilkudniowym pobycie w naszym Ośrodku pewnej
Pani „nienajcięższych obyczajów”. Pomieszkała trzy dni, ukrywana w pokojach,
przez kursantów. Autor cytując moją wypowiedź pisze:
Nie dowiedział się o tym nawet dowódca bloku, w którym przebywała.
Gdy wreszcie rzecz się wydała, zwolniliśmy z ośrodka 17 osób uczestniczących
w zajściu, ale i tych, którzy nie dopilnowali porządku, zaniedbali obowiązki.
Nawiasem – rozstali się z panienką w przyjaźni. Przyznali, że wyposażyli ją na
drogę w wiktuały. Sprawa jest przykra i bulwersująca, ale - jak pan widzi - teren
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Zob.: informacja o tym spotkaniu: J. C.: Kuźnia talentów penitencjarnych „Forum Penitencjarne” 1998 nr 3 s. 3, fot. Koło takie powstało m.in. w Zakładzie Resocjalizacji i Profilaktyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zob.: R. Musidłowski: Polskie Towarzystwo Penitencjarne „Forum
Penitencjarne” 2004 nr 9 s. 7
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Aktualne władze PTP: Bogdan Nowak – prezes, Krzysztof Jędrzejak – wiceprezes, Beata
Skafiriak – sekretarz
375
E. Antczak: Akademia (policyjna) w Szczypiornie „Ziemia Kaliska” 1991 nr 17 s. 1, 8;
MPP t. III s. 922

377

ośrodka jest rozległy, bloki w sporym oddaleniu od siebie, sporo, u nas także
kobiet - słuchaczek mieszkających w ośrodku.
i dalej:
Są różne opinie - kontynuuje płk Korecki - jedni mówią, że rozluźnienie
reżymu, który tu do niedawna obowiązywał, powoduje karygodne rozluźnienie
dyscypliny, a więc trzeba wrócić do nich czym prędzej. Inni, i ja się do nich
zaliczam, uważają, że mamy do czynienia z ludźmi odpowiedzialnymi.
Bo też prawda, pobyt w Ośrodku funkcjonariuszy nowoprzyjętych ma
z jednej strony służyć przygotowaniu ich do wykonywania zawodu, z drugiej zaś,
w moim przekonaniu, pozwalać na obserwacje zachowania i postaw, w ciągu kilku
miesięcy nauki. Mówi się czasem, iż przyszła teściowa chcąc poznać bliżej kandydata na zięcia, powinna go najpierw upić.
I jeszcze jeden fragment mojej wypowiedzi:
W Szczypiornie powstała piwiarnia i właściciel rozwiesił pokaźnych rozmiarów jej reklamę przy bramie OSSW. Mówią już niektórzy koledzy - trzeba coś
zrobić, usunąć reklamę, może nawet i doprowadzić do likwidacji piwiarni. Ja
takich podpowiedzi słuchać nie chcę. Piwiarnia jest dla ludzi i nasz słuchacz ma
prawo napić się tam piwa. Tylko musi pamiętać, że nie wolno mu tam narozrabiać, że musi być w dobrej formie na zajęciach i podczas służby. Nie pochwalam
pijaństwa, ale nie mogę zabronić dorosłemu człowiekowi kufla piwa... Myślę, że
taka piwiarnia pod bokiem to dobry sprawdzian dla słuchaczy. Słabi i podatni na
demoralizację odpadną. W trakcie obecnego kursu odeszło już 28 słuchaczy…
Incydent zdarzył się w 1991 r. Wcześniej miałem okazję kilkakrotnie
zapoznawać się z pracą analogicznej do naszego Ośrodka szkoły funkcjonariuszy
więziennictwa Bawarii w Straubing. Tam kursanci mieszkają w pawilonach
wolnostojących, nieotoczonych żadnym murem, nie ma biura przepustek, w pawilonach działają automaty z piwem, tam także uczestników szkoleń traktuje się
poważnie.
Nie ma co ukrywać, w Ośrodku przez całe uprzednie lata, kiedy znacznie
ograniczano słuchaczom możliwość wyjścia poza teren Ośrodka, i skrupulatnie
przestrzegano noszenia umundurowania, słuchacze wcale nie rzadko, pokonywali
ogrodzenie od północnej strony, by zaopatrzyć się u zaprzyjaźnionego gospodarza
w wyskokowy trunek. Zdarzyło się to i za moich rządów w Ośrodku, w godzinach
nocnych. Kiedy rozstawałem się z takim słuchaczem odsyłając go do macierzystego zakładu w Bydgoskiem, spotkałem się z interwencją telefoniczną jego
przełożonego:
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- „Józef, wiesz, to jest syn naszego tu szanowanego kolegi, przyjmij go
z powrotem.”
Nie pomogło; nie ze mną takie numery. I potem się dziwić mogłem, iż
nie wszyscy mi sprzyjali?

Kaplica wewnątrz czy kościół w pobliżu Ośrodka
W Ośrodku miałem okazję kilka razy spotkać się z ks. dr. Janem
Sikorskim, Naczelnym Kapelanem Więziennictwa, odwiedzającym w Kaliszu
swoją matkę. Ksiądz J. Sikorski brał też udział w spotkaniach ze słuchaczami.
Pamiętam jak w czasie jednego z takich spotkań namawiał młodych ludzi do
udziału w pielgrzymkach do Częstochowy.
- „Tam między innymi nawiązują się przyjaźnie, niekiedy kończą się one
małżeństwem”.
Nawiązując do tego, kiedy spotkaliśmy się przy herbacie u mnie w biurze, nie omieszkałem – jak to ja – powiedzieć, iż:
- „Należałoby chyba tym młodym ludziom powiedzieć, iż po takich
pielgrzymkach przychodzi nieraz w małżeństwach przez wiele lat czynić pokutę.”
Rozmawialiśmy także o religijności Polaków oraz o możliwości udziału
słuchaczy w niedzielnych mszach świętych. Wspominałem, iż spotykałem się
z wieloma nieoficjalnymi sugestiami, by utworzyć kaplicę na terenie Ośrodka.
Wskazywałem, iż większość słuchaczy wyjeżdża w soboty i niedziele do swoich
rodzin oraz, że dosłownie w odległości kilkuset metrów od obiektów Ośrodka
znajduje się kościół, i słuchacze mają do niego, po zajęciach, nieskrępowany
dostęp. Znający miejscowe realia ks. J. Sikorski nie oponował przeciwko takiemu
stanowisku. Myślę, że i ksiądz proboszcz pobliskiego kościoła, nie miał innego
zdania.

Oddział Zakładu Karnego w Kaliszu
Przed laty na terenie Ośrodka w Kaliszu-Szczypiornie zlokalizowany był
zakład karny dla młodocianych, w którym funkcjonowało m.in. Technikum Samochodowe. Jego historia, obrosła prawie legendą i została opisana w literaturze
penitencjarnej.376
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B. Jarzębowska-Baziak: Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych (na
tle doświadczeń zakładu w Szczypiornie). Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1972.- 212 s., tabl., wykr.;
E. Kobyłka, R. Bartczak, K. Hołyś: Eksperymentu czas przeszły. Szczypiorno. „Gazeta Penitencjarna”
1989 nr 2 s. 5, nr 4 s. 8-9; B. Nowak: Eksperyment w Szczypiornie [funkcjonowanie w latach
1950-1974 Więzienia Karno-Specjalnego dla Młodocianych w Szczypiornie; wnioski płynące
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych bezpośrednio do muru Ośrodka od
strony północno-zachodniej przylegały niewielkie budynki Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Kaliszu, o 84 miejscach zakwaterowania. Przy współudziale Ośrodka, Zakład Remontowo-Budowalny Okręgowego Zarządu Zakładów
Karnych w Poznaniu przygotowywał projekt generalnego remontu Obiektu tego
Oddziału. Projektowaliśmy modernizację budynku i urządzenia Oddziału tak, by
w przyszłości mogła tam funkcjonować szkoła ćwiczeń dla słuchaczy Ośrodka;
planowaliśmy więc architekturę wewnętrzną (m.in. pojedyncze cele mieszkalne
dla skazanych), tak by spełniała ona niemal wzorcowe normy zakładu karnego.
Sytuacja finansowa więziennictwa, brak zatrudnienia dla więźniów, i z pewnością
jeszcze inne przyczyny, już po moim odejściu z Kalisza, spowodowały, że plany
z tym Oddziałem związane nie ziściły się. Ostatecznie dla prowadzenia niektórych
zajęć praktycznych dla słuchaczy, muszą w sprawach ochronnych wystarczyć
jedynie urządzenia cel więziennych w bloku szkoleniowym.

I na odpoczynek
Przyszło mi także w Kaliszu spotkać się, i podziękować za lata współpracy, z odchodzącymi na zaopatrzenie emerytalne wykładowcami i pracownikami - 4.09.1990 r. z wykładowcą Janem Beclą, a 27.11.1990 r. z główną
księgową Jolantą Żurek oraz wykładowcą Stanisławem Delegaczem i dowódcą
kompanii Stanisławem Koralewskim. I przyszła kolej na mnie…
25.06.1991 r. w czasie rozmowy z dyrektorem P. Moczydłowskim,
złożyłem raport o przeniesienie mnie na zaopatrzenie emerytalne do końca roku.
Dyrektor oświadczył, iż wprawdzie tego nie przewidywał, lecz jeśli chcę odejść ze
Służby, będzie to możliwe na przełomie września i października. Dyrektor
stwierdził także, iż rozważy możliwość pozostawienia mnie w Kaliszu nadal na
cywilnym stanowisku komendanta albo zatrudnienia mnie w Centralnym Zarządzie na cząstkowym etacie konsultanta lub wykładowcy. Umówiliśmy się na
kolejną rozmowę.

z eksperymentu prowadzonego przez prof. Witolda Świdę i Hannę Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego] „Forum Penitencjarne” 2009 nr 2 s. 30-31, il., Eksperyment w Szczypiornie (w:)
Więziennictwo nowe wyzwania Warszawa – Poznań - Kalisz: Centralny Zarząd Służby Więziennej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek
Szkolenia Służby Więziennej, 2001 s. 674-579; W. Świda. Młodociani w więzieniu; z prof. dr. hab.
Witoldem Świdą rozm. Z. Lenartowicz „Tu i Teraz” 1985 nr 9 s. 4, rys.; H. Świda-Ziemba:
Eksperyment penitencjarny w Szczypiornie (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego:
1918-1988. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1990 s. 464-476
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Odszedłem z dniem 31.10.1991 r. Żadnych propozycji nie otrzymałem,
co zaowocowało poświęceniem, przez najbliższe kilkanaście lat, całego czasu
emeryta na to, by wspólnie z żoną opracować i opublikować 22 roczniki „Polskiej
bibliografii penitencjarnej”, wydać tę „Bibliografię” za lata 1970-2006 na nośniku
elektronicznym CD-ROM oraz przygotować do druku w 2011 r. przez Wydawnictwo C. H. Becka „Polskiej bibliografii penitencjarnej. Lata 1970-2009”.

Sztandary
Kilka okręgowych zarządów zakładów karnych posiadało, towarzyszące
lokalnym uroczystościom, sztandary. Po likwidacji w 1989 r. zarządów, sztandary,
na których wyraźnie wyhaftowane były nazwy tych okręgów, stały się eksponatami muzealnymi. Zaproponowałem, by umieścić je w Izbie Pamięci Centralnego Ośrodka.377

Przekazanie Sztandarów do Izby Pamięci COSSW

Za zgodą Dyrektora Generalnego SW w dniu 6.07.1990 r. w przeddzień
kolejnej promocji oficerskiej odbyło się uroczyste pożegnanie sztandarów
Okręgów w Bydgoszczy, Katowicach, Opolu i Poznaniu na placu apelowym
377
Centralną Izbę Pamięci i Tradycji Więziennictwa otwarto w Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu 29.09.1984 r.; zob.: H.: Czas pamięci. Poległym na chwałę. „Gazeta Penitencjarna” 1984 nr 21 s. 4-5, il.
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Ośrodka. Sztandary dostarczyły delegacje byłych Okręgów z udziałem (także
byłych) dyrektorów: Antoniego Majchrzaka, Wacława Kozery, Ryszarda
Grybosia i Henryka Radkowiaka.
Wtedy też oficjalnie i uroczyście pożegnaliśmy odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne jednego z moich zastępców Romana Strójwąsa, i powitaliśmy Zdzisława Białka - nowego zastępcę komendanta.

Od lewej: Józef Korecki, Antoni Majchrzak (Bydgoszcz),
Henryk Radkowiak (Poznań), Ryszard Gryboś (Opole), Wacław Kozera (Katowice),
gen. Edward Pastuszek

Próba bilansu
Odchodziliśmy ze Służby razem z moim zastępcą Kazimierzem
Hołysiem, w czasie uroczystej promocji absolwentów Szkoły Chorążych i Szkoły
Oficerskiej. Zanim do tego doszło spotkałem się, co oczywiste, z załogą Ośrodka
w dniu 23.10.1991 r., w czasie którego nieco spontanicznie, a przez to i chaotycznie, próbowałem dokonać bilansu pracy Kierownictwa w zakresie modernizacji obiektów, urządzeń i organizacji wewnętrznej Ośrodka. (Problematykę
kształcenia słuchaczy, programów i organizacji nauczania omówiono w czasie
odrębnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.)
I tak przypomniałem, że w Centralnym Ośrodku w ostatnich dwóch
latach:
- poprawiono standard zakwaterowania słuchaczy w bloku oficerskim:
łóżka koszarowe zastąpiono tapczanikami, a koce kołdrami; pokoje wyposażono
w lampki nocne i radioodbiorniki; jedno piętro urządzono na wzór hotelowy
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(czytelnia, kuchenka, pokój rozmów telefonicznych, łazienki); świetlicę wyposażono w telewizor kolorowy, magnetowid i odtwarzacz; zainstalowano antenę do
telewizji satelitarnej, trwa remont V kompanii; doprowadza się ciepłą wodę,
- utworzono pracownię komputerową;
- urządzono pracownię video z prawdziwego zdarzenia,
- zakupiono aparaturę ksero,
- urządzono w budynku wartowni rozmównicę telefoniczną dostępną dla
ogółu słuchaczy,
- w stołówce kubki emaliowane zastąpiono kubkami barowymi, zmieniono system wydawania zup, ustalono inny sposób obsługi kadry,
- w pokojach gościnnych urządzono dwa apartamenty, a pokoje nad
biblioteką uzyskały dostęp do łazienek,
- zmechanizowano szlaban przy wartowni,
- wydzielono służbę ochronną; z amatorskiej wykonywanej przez słuchaczy, stała się profesjonalna,
- służbę zdrowia udostępniono także kadrze,
- postawiono na samodyscyplinę słuchaczy (po okresie pewnego rozprężenia stan zdyscyplinowania określa się, jako zadawalający),
- odstąpiono od zaprawy porannej,
- zezwolono na występowanie słuchaczy po zajęciach w ubraniach
cywilnych,
- odstąpiono od wystawiania wewnętrznych posterunków słuchaczy
w hełmach,
- białoczerowne opaski noszone przez pełniących dyżury zastąpiono
identyfikatorami.

Przekazanie ośrodka
Obowiązki Komendanta przekazywałem swemu następcy porucznikowi
Wieśkowi Gromadzkiemu.378 W protokole z 30.10.1991 r. odpowiednie „oświadczenia o zgodności posiadanych dokumentów i powierzonego majątku” złożyli
m.in.: kpt. Zdzisław Białek – z-ca Komendanta, sierż. sztab. Krystyna Błaszczyk

378
Komendantami po mnie byli: Wiesław Gromadzki (1.01.1991 – 30.06.1994, który po
odwołaniu go ze stanowiska Komendanta, starał się o zatrudnienie na etacie pracownika socjalnego,
w którymś z więzień w Niemczech i zakończył swój żywot tragicznie w parku w Monachium, zob. też
wspomnienie pośmiertne: E. Wasilewski: Wiesław Gromadzki 1959-1994 „Nasz Głos” 1994 nr 12
s. 2), Adam Kaczmarek (1994-2009), Jan Hernik (2009-2011), aktualnie - Danuta Kalaman (uprzednio
komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr w Kulach); zob. też: Komendant - ostatnie stanowisko w mojej
30-letniej służbie; z płk. Józefem Koreckim rozm. I. Wesołowska-Krzysztofek „Nasz Głos” 1995 nr 12
s. 11-12; MPP t. III s. 950
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- główna księgowa, ppor. Piotr Targański – kierownik Działu Gospodarczego,
ppłk Andrzej Raniś – kierownik Cyklu Ochrony, ppłk Bogdan Nowak – kierownik Cyklu Penitencjarnego, mł. chor. Marianna Słowińska – insp. ds. kadr,
kpt. Włodzimierz Stodolski - prowadzący kancelarię tajną, por. Janusz Łukowicz
– prowadzący sprawy obronności, sierż. Janusz Prokopczak – odpowiedzialny za
sprzęt audiowizualny i kulturalno-oświatowy.
Tego samego dnia odbyło się moje i Kazia Hołysia uroczyste pożegnanie
w czasie promocji absolwentów Szkoły w hali sportowej Ośrodka. Zwracając się
do zebranych Gości i dyrektora Pawła Moczydłowskiego powiedziałem:

„Szanowny Panie Dyrektorze. Szanowni Zebrani.
Pragnę przede wszystkim przekazać serdeczne gratulacje słuchaczom,
którzy złożyli przed chwilą ślubowanie oraz nowomianowanym oficerom Służby
Więziennej. Czynię to w imieniu własnym i całej Kadry Centralnego Ośrodka
Szkolenia.
We własnym już tylko imieniu pragnę zwrócić się do przełożonych,
współpracowników, przyjaciół o krótkie posłuchanie w dniu, kiedy po 31 latach
służby w więziennictwie odchodzę „w stan spoczynku”.
Przepracowałem w więziennictwie całe swe młodzieńcze i dorosłe zawodowe życie. Przyznaję, iż praca ta zawładnęła mną bez reszty, osiągnąłem w niej
wiele satysfakcji. Zrealizowałem niejedno penitencjarne marzenie; niektóre z nich
– wierzę w to mocno – doczekają się jeszcze spełnienia. Mam tu na myśli
zwłaszcza opolską koncepcję zakładów przejściowych oraz dotykającą w sposób
zasadniczy struktury wewnętrznej zakładów karnych, koncepcję tzw. oddziałów
wewnętrznych – choć to nie będzie już zależało ode mnie w żadnym stopniu.
Odchodzę – gdyż tak nakazuje rozsądek; odchodzę – by mieć więcej
czasu dla rodziny, by zakończyć zawodowe peregrynacje po Polsce, by wspominać
już tylko lata przepracowane w Zielonej Górze, Warszawie, Opolu i Kaliszu.
Odchodzę – aby być gospodarzem własnego czasu, by samemu sobie być przełożonym i podwładnym.
Sądzę, iż dane mi będzie – już po odejściu ze służby – spełnić swe ostatnie
już penitencjarne marzenie, w postaci możliwości całościowego opracowania
polskiej bibliografii penitencjarnej, kontynuując dzieło rozpoczęte przy współpracy Kolegów tu w Kaliszu.
Mijają równo dwa lata mojej pracy w Centralnym Ośrodku. Pozwolę
sobie wyrazić przekonanie, iż kontynuowaliśmy tu zamierzenia mojego poprzednika, generała Edwarda Pastuszka – mam na myśli zwłaszcza możliwości
kształcenia wszystkich funkcjonariuszy nowoprzyjętych i poprawę bazy
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kształcenia. Staraliśmy się w tym czasie jak najlepiej służyć jednostkom
podstawowym więziennictwa w bliskim z nimi kontakcie. Kształcąc słuchaczy
traktowaliśmy ich odpowiedzialnie, przygotowując ich także w ten sposób do
odpowiedzialnego wykonywania swych obowiązków.
Składam dziś serdeczne i przyjazne życzenia swemu następcy, próbuję
spojrzeć na Centralny Ośrodek Szkolenia w Kaliszu, jakim może być za kilka lat.
Widzę tu i centralną bibliotekę więziennictwa, dysponującą kompletnym
księgozbiorem, wszystkimi publikacjami opisanymi w bibliografii penitencjarnej.
Widzę tu centrum komputerowe kształcące kadrę więziennictwa i opracowujące
wiodące modele penitencjarne. Znajduję tu podyplomowe kształcenie kadry
rezerwowej, zorganizowane systemowe doskonalenie kadry w zakresie znajomości
języków obcych – na miarę potrzeb wynikających z kontaktów zagranicznych,
w tym także kontynuowanych i rozwijanych samodzielnie przez Szkołę.
Oprócz życzeń dla nowego Komendanta Ośrodka pragnę przekazać
równie serdeczne i szczere podziękowania swoim współpracownikom. Nie sposób
wymienić wszystkich z osobna, imiennie więc pragnę zwrócić się jedynie do swych
zastępców: kpt. Zdzisława Białka i ppłk. Kazimierza Hołysia – serdeczne dzięki.
Tak się składa, iż także płk. Kazimierz Hołyś odchodzi ze służby. Myślę
Kazimierzu, iż Twoje nazwisko, podobnie jak i generała Pastuszka, długo jeszcze
pozostanie związane legendą prawie z działalnością Ośrodka; przepracowałeś
wszakże w Szczypiornie 26 lat.
Dziękuję gościom reprezentującym władze kaliskie, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania oraz wojsko i oświatę – za współpracę.
Panie Dyrektorze Moczydłowski – dziękuję Panu za przychylność Szkole
i jej Komendantowi. Dziękuję Panu osobiście, a na pańskie ręce składam podziękowanie Kierownictwu Centralnego Zarządu.
Proszę także o przekazanie osobnych słów serdeczności i podziękowań
dla Pani dyrektor Danuty Gajdus. Dziękując Jej za lata współpracy pozwolę sobie
na konstatację, iż w moim przekonaniu określenie „penitencjarysta polski” – to
brzmi dumnie. Wyrażam też głęboką satysfakcję z tego, iż oboje mogliśmy z Panią
Dyrektor – choć w różnym stopniu – pobierać penitencjarne nauki u swego
mistrza Profesora Jerzego Śliwowskiego. Niech w działalności polskiego więziennictwa spełniają się także marzenia Profesora.
Dziękuję za uwagę.”
Wśród Gości byli m.in. moi współpracownicy z Opola, niektórzy dyrektorzy okręgów, naczelnicy zakładów karnych Opolszczyzny, były komendant
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Edward Pastuszek i członkowie mojej, i Kazia Hołysia, rodziny. Po promocji,
uroczysty obiad jak zwykle, a potem… do późnych godzin wieczornych rozstawanie się z przyjaciółmi w sali na ostatnim piętrze budynku głównego. Koledzy
z Opola obdarzyli mnie kolejną laurką.
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V. NA EMERYTURZE
Praca w zespole ds. nowelizacji k.k.w.
Moja przygoda penitencjarna przygoda nie skończyła się w momencie
przejścia na zaopatrzenie emerytalne w wieku 54 lat w 1991 r. Nadal pozostawałem członkiem Zespołu do Spraw Nowelizacji K.k.w., powoływanego przez
kilku kolejnych ministrów sprawiedliwości. 379
W skład tego zespołu wchodzili, w ostatniej fazie, reprezentujący
więziennictwo naczelnik Janusz Szymborski oraz Teodor Szymanowski i Stefan
Lelental – jako przewodniczący i wiceprzewodniczący, a jako członkowie:
Zbigniew Hołda, Jerzy Jasiński, Zofia Ostrihanska, Stanisław Pawela, Zofia
Świda-Łagiewska i Stanisław Walczak. Ministerstwo reprezentował Robert
Czapiewski.
Prace zespołu trwały miesiącami, latami nawet. Posiedzenia odbywały się systematycznie lub nie. Spotykaliśmy się w gmachu Ministerstwa
w Al. Ujazdowskich, a nieraz i w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie (wtedy
były to posiedzenia kilkudniowe). Najrzetelniej pracującym w Zespole był
prof. S. Lelental, notujący nie tylko końcowe ustalenia, lecz także kwintesencję
wystąpień członków – zaowocowało to z pewnością w treści sążnistych komentarzy k.k.w. Mankamentem pracy zespołu było nieprowadzenie szczegółowych
protokołów posiedzeń. Nie pozwala to dziś odzwierciedlić zwłaszcza stanowisk
odrębnych zgłaszanych przez uczestniczących w posiedzeniach. Brak np. rejtanowskich wręcz protestów J. Szymborskiego, i moich, przeciwko podnoszeniu
wieku kwalifikowania skazanych do grupy młodocianych (z 21 do 24, od czego
odstąpiono po kilku latach).
A różnic wcale nie było mało. Aby nie dać się przyklepywać do
niektórych, przyjmowanych większością głosów rozwiązań, opublikowałem
w 1995 r. w „Państwie i Prawie” artykuł zatytułowany przeze mnie wprost „Votum separatum” – redakcja zmieniła tytuł na „Uwagi do kilku rozwiązań…” 380

Do Zespołu po raz pierwszy, gdy pozostawałem już poza Centralnym Zarządem,
powołał mnie Minister Aleksander Bentkowski decyzją P.I.405/28/1/89 z dnia 20.10.1989 r.; zob.
też: Vox populi czy europejski standard?; z płk. dr. Józefem Koreckim rozm. A. Niklas, „Życie
Kalisza” 1997 nr 26 s, 4; MPP t. III s. 952
379

380
Uwagi do kilku rozwiązań projektu kodeksu karnego wykonawczego. Dyskusja nad reformą prawa karnego „Państwo i Prawo” 1995 nr 2 s. 64-74; MPP t. III s. 936
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Wnosiłem o to, by dane dotyczące osoby skazanego oraz odpisy ewentualnych orzeczeń i opinii lekarskich i psychologicznych, znajdujące się w sądzie,
dostarczane były aresztom śledczym nie z chwilą uprawomocnienia wyroków,
a więc niekiedy tuż przed warunkowym przedterminowym zwolnieniem skazanego, i gdy są na skutek tego niewykorzystywane, bądź już bezużyteczne. Powinny one być dostarczane aresztom śledczym wraz z zawiadomieniem o nieprawomocnym skazaniu.
Wskazywałem na okoliczności:
… przemawiające za ulokowaniem orzecznictwa penitencjarnego także
w sądach rejonowych z zastrzeżeniem, iż o warunkowym przedterminowym zwolnieniu w sprawach, w których w pierwszej instancji orzekał sąd wojewódzki nadal
rozstrzygałby sąd wojewódzki. Przekazanie większości spraw o warunkowe zwolnienie sądom rejonowym nie spowodowałoby obniżenia poziomu orzecznictwa,
gdyż zażalenia na postanowienia byłyby rozstrzygane w sądzie wyższej instancji.
Nie trzeba się też obawiać obniżenia poziomu nadzoru penitencjarnego
sprawowanego przez sędziów penitencjarnych sądów rejonowych, bowiem to nie
kwalifikacje wymagane od sędziego sądu wojewódzkiego, lecz znajomość realiów
zakładów karnych i aresztów śledczych, bliski kontakt z osobami pozbawionymi
wolności oraz wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej powinny decydować, obok kwalifikacji prawniczych, o jakości i skuteczności nadzoru.
Zwracałem uwagę na niekonsekwencję uregulowań projektu dotyczących
zaludnienia zakładów i aresztów w brzmieniu:
art. 11 § 3: „Sąd nie kieruje do wykonania orzeczenia w takim zakładzie
karnym, w którym liczba osadzonych przekracza więcej niż o 10% jego pojemność"; art. 104: „Powierzchnia celi mieszkalnej przypadająca na skazanego
powinna wynosić nie mniej niż 3 m2.
Podnosiłem, iż wtedy praktycznie normą rzeczywiście „nieprzekraczalną” będzie powierzchnia 2,7 m2.
Wyrażałem wątpliwość, czy należy wskazywać, że badania osobopoznawcze i psychologiczne „przeprowadza się przede wszystkim w odpowiednich
ośrodkach diagnostycznych”.
Czy przeprowadzenie badania przez psychologa zatrudnionego w zakładzie karnym, w którym skazany odbywa karę, będzie z reguły mniej wartościowe
od przeprowadzonych w ośrodku? Czy korzystne będzie dla skazanego, zwłaszcza
młodocianego, przeniesienie w celu przeprowadzenia badań do innego zakładu
(często odległego), w którym działa ośrodek diagnostyczny, i utrudnienie w tym
czasie skazanemu utrzymywania kontaktu z osobami bliskimi, czy uczestniczenia
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w nauczaniu w zakładzie macierzystym? Czy wreszcie Minister Sprawiedliwości
będzie dysponował wystarczającymi środkami na uruchomienie takich ośrodków?
Wydaje się, że obecnie, gdy w niemal każdym zakładzie karnym zatrudniony jest
psycholog, to on głównie powinien być uprawniony i zobowiązany do przeprowadzania badań; trzeba by mu tylko zapewnić w razie potrzeby możliwość
odpowiednich konsultacji ze specjalistami spoza zakładu karnego.
Wspierałem rozwiązanie przyznające skazanym, niezatrudnianym odpłatnie nie z własnej winy, którzy jednocześnie nie otrzymują pomocy od osób
najbliższych, uprawnienia do miesięcznych zapomóg w wysokości stanowiącej
określony ułamek zasiłku dla bezrobotnych.
Wnosiłem o inne uregulowanie procedury dotyczącej tzw. przepustek.
Pisałem:
Udzielanie zezwoleń na opuszczenie po raz pierwszy zakładu karnego na
okres do 14 dni skazanym odbywającym karę dożywotniego pozbawienia wolności
i kary 25 lat pozbawienia wolności, powinno należeć do kompetencji sądu penitencjarnego, tak jak przerwa w karze.381 Przepustki kilkudniowe są w swym
charakterze zbliżone do krótkotrwałych przerw w karze z tym, że czasu pobytu
poza zakładem karnym - inaczej niż przy przerwach w karze - nie odlicza się od
biegu kary pozbawienia wolności. Należy opowiedzieć się za tym, aby te decyzje
penitencjarne należały do właściwości sądów penitencjarnych, a nie były uzależnione jedynie od zgody sędziego penitencjarnego. Niezbędna jest więc zmiana
art. 133 § 2 proj. Wniosek o udzielenie takiej nagrody powinien przedkładać
sądowi penitencjarnemu naczelnik zakładu karnego.
Gdyby o udzieleniu pierwszego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego postanawiał sąd penitencjarny, można by zrezygnować z potrzeby uzyskiwania zgody sędziego penitencjarnego na udzielanie kolejnych takich nagród
skazanym przebywającym w zakładach karnych typu zamkniętego. W każdym
razie, z wymogu takiego należy zrezygnować w odniesieniu do skazanych w końcowym etapie odbywania kary, o którym mowa w art. 163 i 164.
Wypowiadałem się w sprawie odpowiedzialności za wykroczenia osób
odbywających karę pozbawienia wolności. W regulacji zawartej w art. 135 § 2
381
Zob. m.in. G. Wiciński: Resocjalizacyjne i humanitarne aspekty przepustki losowej oraz
przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności [w:] Dwadzieścia lat kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. i perspektywy dalszego prawa karnego wykonawczego, Kalisz 1990; Wybrane
zagadnienia z zakresu stosowania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Zagadnienia Prawa Karnego" 1991, nr 47; J. Kirzyński: Wyszli
na przepustkę, „Magazyn Kryminalny 997" 1992, nr 22, s. 20.
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projektu: „przekroczenie zawierające znamiona wykroczenia" podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, proponowałem skreślić zastrzeżenie: „chyba, że
wykroczenie popełnione zostało w czasie pobytu za zezwoleniem poza obrębem
zakładu karnego”.
Inaczej bowiem skazany, który popełnił wykroczenie poza zakładem
karnym, np. w czasie korzystania z przepustki, podlegałby odpowiedzialności
przed kolegium ds. wykroczeń w miejscu popełnienia wykroczenia, nieraz odległym od siedziby zakładu karnego. Mogło mu to uniemożliwić osobiste stawienie
się na posiedzeniu, mogło też prowadzić do swoistych nadużyć; popełniając
np. celowo drobne wykroczenie drogowe, skazany będzie usiłował wymusić
kolejną przepustkę w celu wzięcia udziału w posiedzeniu kolegium.
Proponowałem szersze ujęcie tzw. recydywy penitencjarnej:
Należy zdecydowanie opowiedzieć się przeciwko fetyszyzowaniu pięcioletniego upływu czasu, przyjętego w art. 83 projektu, jako decydującego kryterium
recydywy penitencjarnej. Okres taki, wiązany od lat z definicją „recydywy
kodeksowej" w prawie karnym materialnym, nie przystaje do pojęcia recydywy
w prawie karnym wykonawczym. Homogeniczność populacji powinna być cechą
wyróżniającą zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy po to, by móc
uczynić zadość zasadzie primum non nocere. Niech w zakładach karnych dla
recydywistów odbywają karę wszyscy skazani, których uprzednio odbywana kara
pozbawienia wolności nie została zatarta. Nie oznacza to rezygnowania z możliwości tkwiących w tzw. klasyfikacji wewnętrznej; różnicując populację, należy
odpowiednio rozmieszczać recydywistów w poszczególnych oddziałach i celach
mieszkalnych.
Mając na uwadze dotychczasowe rozwiązania i praktykę w zakresie
zwalniania z zakładu karnego skazanych, którzy odbywali wyłącznie karę zastępczą i uiścili grzywnę w zakładzie dopiero po uzyskaniu nakazu zwolnienia z sądu
pisałem:
Niezbędne jest wyraźne ustalenie w ustawie obowiązku naczelnika
zakładu karnego, by zwolnił on niezwłocznie z zakładu karnego skazanego, który
w kasie zakładu uiścił w całości grzywnę, za którą odbywa zastępczą karę
pozbawienia wolności. Takie są potrzeby praktyki i praworządności. Z treści
art. 45 § 2 projektu zdaje się wynikać, iż zwolnienie takie mogłoby nastąpić
dopiero po zaliczeniu grzywny na poczet zastępczej kary pozbawienia wolności
przez sąd. Skazany, który uiszcza w kasie zakładu karnego grzywnę w całości,
np. bezpośrednio po powrocie z przepustki, z widzenia poza terenem zakładu
karnego, po otrzymaniu przekazu pieniężnego lub uzyskaniu należności za pracę,
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powinien być zwolniony z zakładu niezwłocznie, jeśli oczywiście odbywa tylko tę
karę zastępczą. Naczelnik zakładu powinien być natomiast zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym sądu skazującego i do przekazania temu
sądowi wpłaconej na poczet grzywny kwoty.
Zabiegałem oczywiście o utrzymanie rozwiązań dotyczących tzw. końcowej fazy odbywania kary. Proponowałem, by art. 163 otrzymał brzmienie:
„§ 1. Okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary może być, w miarę potrzeby, wyznaczony jako
okres niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza
dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub przedstawicielami organizacji,
stowarzyszeń, instytucji lub osób, o których mowa w art. 36 § 1.
§ 2. Okres, o którym mowa w § 1, wyznacza, za zgodą skazanego, komisja
penitencjarna. Okres ten może wyznaczyć także sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za
niezbędne".
W sytuacji, gdy projekt k.k.w. reguluje problematykę wykonywania kary
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania zdecydowanie bardziej
szczegółowo niż k.k.w. z 1969 r. i przejmuje znaczną większość rozwiązań
dotychczasowych regulaminów wykonywania kary i tymczasowego aresztowania,
zgłaszałem wątpliwość czy będzie można:
wydać te regulaminy w formie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,
skoro nie mogą one powtarzać przepisów kodeksowych. W rezultacie należy
postulować, by Minister Sprawiedliwości wydawał w drodze zarządzeń regulaminy wzorcowe oraz by, tak jak to przyjęto w art. 212 § 3, Minister zatwierdzał
regulaminy wewnętrzne poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych,
opracowywane przez naczelników tych zakładów i aresztów.
Interesowały mnie w pracy Zespołu głównie problemy warunkowego
zwolnienia skazanych – udało się wprowadzić do k.k.w. instytucję nazwaną
później tzw. odroczonym warunkowym zwolnieniem oraz ustawowym usankcjonowaniem tzw. fazy końcowej w przypadku wykonywania długoterminowych kar
pozbawienia wolności, której koncepcję przedstawiłem w 1983 r. w swej pracy
doktorskiej. Zabiegałem też skutecznie o możliwości wcześniejszego zwolnienia
więźnia, jeśli koniec kary przypadał mu w dzień ustawowo wolny od pracy,382
a także o zamieszczenie w k.k.w. przepisu, który umożliwiałby w przyszłości
382
Przepis taki zamieszczono w art. 168 k.k.w. Jeżeli termin zwolnienia skazanego
odbywającego karę pozbawienia wolności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwolnienie to
następuje w dniu poprzedzającym ten termin.
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tworzenie tzw. oddziałów wewnętrznych w ramach dużych zakładów karnych
– w kodeksie wprowadzono wyraźnie stanowisko kierującego takim wyodrębnionym oddziałem (art. 72 § 1 k.k.w.).383
Mam też swój udział w zastąpieniu zakładów karnych dla skazanych
wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych
(uff, co za nazwa) terapeutycznym systemem wykonywania kary, który może być
stosowany wobec skazanych, niezależnie od tego czy przebywają, czy też nie,
w jakimś wyodrębnionym oddziale czy zakładzie.
W latach 1989-1992 byłem, z mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości
prof. Leszka Kubickiego, członkiem Zespołu Doradczego Rady Legislacyjnej
Rady Ministrów. Zasiadałem, żeby tak rzec górnolotnie, w tym Zespole, obradującym w gmachu głównym Urzędu Rady Ministrów, wspólnie m.in. z Janem
Olszewskim. Innych członków wywodzących się spoza resortu sprawiedliwości
nie pomnę, pamiętam jeszcze tylko prof. Leszka Sługockiego. Zapamiętałem, iż
z wystąpień byłego Premiera przebijała wyraźnie, delikatnie mówiąc, nuta
zadufania. Zdanie innych liczyło się niewiele lub nic; podejmowanie próby
rozmów o problemach więziennictwa było wręcz, jak sądzę, w jego mniemaniu
nietaktem.

Bibliografia
Sam wziąłem się wraz z żoną za opracowywanie „Polskiej bibliografii
penitencjarnej”. Setki godzin spędzanych co roku w Bibliotece Narodowej,
w Bibliotece m. st. Warszawy, Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotece Wojskowej.
Zawzięliśmy się bowiem z żoną, iż będziemy zamieszczać w bibliografii „adnotowanej” informacje i krótkie wzmianki o treści tylko tych książek i artykułów, do
których osobiście dotrzemy, które weźmiemy do ręki, z którymi się zapoznamy.
Pierwszy rocznik ukazał się w roku 1993 i obejmował publikacje
ukazujące się w roku 1990. Począwszy od roku 1997 zaczęliśmy, nabrawszy
pewnej wprawy w dokumentowaniu, publikować także roczniki dawniejsze, aż do
rocznika 1985, który ukazał się w 2001 r. Publikowanie kolejnych roczników było
możliwe dzięki życzliwości i pokrywaniu kosztów druku przez Centralny
Zarząd Służby Więziennej. Słowo wstępne do pierwszego rocznika napisał
ppłk Krzysztof Kulesza, zastępca Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów
Karnych. Oto fragment tego wstępu:

383
„Zakładem karnym kieruje dyrektor, a wyodrębnionym oddziałem może kierować
podlegający dyrektorowi kierownik.”
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Bibliografia z pewnością będzie przydatna więziennikom oraz placówkom
naukowym, osobom zajmującym się problematyką penitencjarną, organizacjom
i instytucjom w kręgu zainteresowań których pozostaje tematyka byłych więźniów,
przede wszystkim więźniów politycznych.
Słowo wstępne do rocznika 2004 napisał gen. Marek Szostek, pełniący
obowiązki Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:
Zmieniali się Wydawcy. Natomiast niezmienna zawsze była i jest pasja
penitencjarna jej autorów. Uzasadnia ona przekonanie o tym, że bibliografia
będzie się ukazywać przez kolejne lata ku pożytkowi jej odbiorców…
Trzeba nadmienić, iż bibliografia nasza składała się z dwóch części.
Pierwsza z nich („Kara pozbawienia wolności i inne środki karne wiążące się
z pozbawieniem wolności”) dotyczyła problematyki odnoszącej się do stosowania
takich środków karnych, jak: kara pozbawienia wolności, kara aresztu, tymczasowe aresztowanie, umieszczenie w zakładzie poprawczym, środki zabezpieczające i probacyjne. Część druga („Pozbawianie wolności przeciwników
politycznych”) zawierała informacje o publikacjach dotyczących głównie internowania oraz umieszczenia w łagrach i obozach pracy. Podział ten miał w swym
założeniu charakter praktyczny: część pierwsza mogła być bardziej przydatna
w bieżącej praktyce penitencjarnej, część druga - w poszukiwaniach historycznych.
W bibliografii zamieszczaliśmy więc informacje o publikacjach odnoszących się do:
- kary pozbawienia wolności,
- kary aresztu za wykroczenia,
- tymczasowego aresztowania,
- umieszczenia w zakładzie poprawczym,
- stosowania leczniczych i nieleczniczych środków zabezpieczających,
w tym także do ośrodków przystosowania społecznego, działających
w Polsce w latach 1970-1989,
- środków probacyjnych stosowanych przed lub po wykonaniu którejś
z kar lub któregoś ze środków wymienionych wyżej,
- umieszczenia osób w ośrodkach internowania,
- pobytu Polaków w hitlerowskich obozach koncentracyjnych oraz
w obozach pracy, zwłaszcza w łagrach na terenie byłego Związku
Radzieckiego,
- pobytu w niewoli jeńców wojennych oraz do
- kary śmierci.
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Spośród publikacji odnoszących się do tych haseł wybrano jedynie
te, które dotyczyły problemów penitencjarnych, choćby rozumianych szeroko.
Wyjątek uczyniono tylko w odniesieniu do kary śmierci; w bibliografii zamieszczono wszystkie publikacje tej kary dotyczące, aczkolwiek tylko niekiedy,
np. w wypadku zamiany na długoterminowe kary pozbawienia wolności, w wyniku ułaskawienia lub amnestii, miało to pełne uzasadnienie.
W bibliografii zamieszczaliśmy informacje o książkach, o artykułach zamieszczonych w czasopismach naukowych i tygodnikach oraz w prasie
codziennej o zasięgu ogólnopolskim („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”
i „Trybuna”), o recenzjach książek i sprawozdaniach oraz o orzecznictwie Sądu
Najwyższego.
Ukazały się 22 jej roczniki obejmujące lata 1985-2006 w postaci
publikacji książkowych.384
Początkowo wydawcą był Centralny Ośrodek Szkolenia SW w Kaliszu
(roczniki 1990 i 1991), później zaprzyjaźniona z nami Agencja TechnicznoHandlowa „Korsa” – dzięki uprzejmości jej Prezesa Pana Zbyszka Stachowskiego
i wreszcie od rocznika 2003 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego w Warszawie, w której prowadziłem zajęcia ze studentami na Wydziale Prawa.
Okres wcześniejszy został opracowany przez Elżbietę JaniszewskąTalago (zob.: „Polska bibliografia penitencjarna 1795-1962” Warszawa: Wydaw.
Prawnicze, 1963 oraz „Polska bibliografia penitencjarna 1963-1969” Warszawa:
Wydaw. Prawnicze, 1972). Nadal istniała luka dotycząca publikacji za lata
1970-1984. Problematyka penitencjarna obejmowana była w tym czasie jedynie
fragmentarycznie w bibliografiach dotyczących prawa karnego.
Podjęliśmy się w związku z tym uzupełnić naszą bibliografię o te brakujące lata, choć w stopniu ograniczonym – nie informowaliśmy już o recenzjach
książek, o publikacjach w prasie codziennej, zrezygnowaliśmy z opracowywania
dotychczasowej części II, odnoszącej się do pozbawiania wolności przeciwników
politycznych i czasów wojny. Uzupełnioną o lata 1970-1984, lecz ograniczoną co
do zakresu – jak wyżej - wydała w roku 2008 naszą „Bibliografię penitencjarną”
za lata 1970-2005 na nośniku elektronicznym CD-ROM Wyższa Szkoła
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

384
Zob. m.in. recenzje prof. S. Lelentala, „Państwo i Prawo” 1999 z. 4 s. 102-103
S. Paweli, „Gazeta Sądowa” 1998 nr 10 s. 42; MPP t. III s. 961, 956, 960
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W roku 2010 zwrócił się do nas profesor Stefan Lelental z propozycją
uzupełnienia bibliografii penitencjarnej o lata 2007-2009 i wydania całości
„Polskiej bibliografii penitencjarnej” drukiem w postaci zwartego opracowania
książkowego. Dzięki staraniom profesora wydania książki podjęło się Wydawnictwo C. H. Becka - ukazała się ona w maju 2011 roku i była prezentowana
w trakcie obrad V Polskiego Kongresu Penitencjarnego w Popowie.

W ten sposób Polska, jako nieliczny kraj w Europie, posiada bibliografię
penitencjarną za okres 215 lat (1795-2009). Podnosi to m.in. profesor S. Lelental
w przedmowie do wydania książkowego bibliografii.
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U Łazarskiego
W czasie jednego z przypadkowych spotkań profesor Stanisław Pawela,
z którym znaliśmy się z wielu lat pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości,
w którym Profesor był dyrektorem Departamentu Nadzoru Sądowego, a ja
naczelnikiem Wydziału Penitencjarnego, zaproponował mi podjęcie się wykładów
z prawa karnego wykonawczego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego w Warszawie. Zaabsorbowany pracami nad bibliografią penitencjarną
miałem pewne opory przed podjęciem się kolejnych zajęć. Rozmowa z dziekanem
Wydziału Prawa profesorem Feliksem Prusakiem, a także nie ukrywam, możliwość docierania także z treściami penitencjarnymi do studentów Uczelni, której
Rektorem był w tamtym czasie profesor Lech Falandysz, przeważyła.
Prowadziłem początkowo wykłady z prawa karnego, później po wydzieleniu tematyki wykonawczej także z prawa karnego wykonawczego, dla studentów studiów zaocznych. Po kilku latach, już Rektor Pani profesor Teresa
Gardocka, zleciła mi także prowadzenie seminariów magisterskich i licencjackich.
Moje akceptacje zamieściłem m.in. na pracach magisterskich 22 studentów. Wśród tematów prac znalazły się np. takie jak:
- „Kara pozbawienia wolności a opinia publiczna”,
- „Legalne i nielegalne pobyty poza zakładem karnym osób odbywających karę pozbawienia wolności”,
- „Modyfikacja rozwiązań prawnych i praktyki penitencjarnej wobec
recydywistów w latach 1969-2004”,
- „Nieletni skazywani na karę pozbawienia wolności”,
- „Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w postępowaniu
w sprawach nieletnich”,
- „Penitencjarne uwarunkowania i konsekwencje samoagresji dokonywanych przez osoby pozbawione wolności”,
- „Przestępstwa osób pozbawionych wolności skierowane przeciw współwięźniom”
- „Różnicowanie treści i warunków kary pozbawienia wolności w toku jej
wykonywania”,
- „Skargi i zażalenia w prawie karnym wykonawczym”,
- „Tymczasowe aresztowanie: ewolucja rozwiązań, stosowanie i wykonywanie”,
- „Warunkowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności w procesie
przygotowywania skazanych do życia w społeczeństwie”,

396

- „Wpływ wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich na wykonywanie
kary pozbawienia wolności”,
- „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych-matek”,
- „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych niepełnosprawnych psychicznie”
- „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw seksualnych”
- „Zasada domniemania niewinności a tymczasowe aresztowanie”.
Przez dwa semestry prowadziłem też zajęcia z problematyki postępowania w sprawach nieletnich; wymagało to trochę przygotowań, stwarzało jednak
również okazję powrotu do zagadnień związanych z orzekaniem i wykonywaniem
umieszczenia w zakładach poprawczych, które wiele lat wcześniej w Ministerstwie Sprawiedliwości próbowaliśmy podejmować wspólnie z Departamentem
Spraw Nieletnich.
Skorzystałem też z możliwości zapoznania się z działalnością Schroniska
dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Raciborzu. Oddając należny ukłon pracy
kadry, podejmowanym przez nią wysiłkom i stosunku do nieletnich, łatwo było
przecież zauważyć niedogodności architektury placówki. Przede wszystkim
sypialnie na kilkanaście łóżek. Próbowałem jednak głównie dotrzeć do niektórych
rozwiązań i ich realizacji w praktyce. Ze zdziwieniem słuchałem informacji
Dyrektora o procedurach warunkowego zwolnienia.
Otóż np. Zakład Poprawczy w Raciborzu przygotowuje do zwolnienia
nieletniego i umieszcza go z odpowiednim wyprzedzeniem poza Zakładem,
w rodzinie w okolicach Wieliczki. Decyzje o warunkowym zwolnieniu nieletniego
podejmie jednak Sąd dla Nieletnich w Gdańsku, który zarządził umieszczenie
w zakładzie poprawczym. Sąd nie spotka się ani z nieletnim, ani z nikim z personelu Zakładu w Raciborzu; decyzja pozytywna lub odmowna zostaje podjęta
przez sąd zaocznie. W odniesieniu do osób odbywających karę pozbawienia wolności taka procedura i praktyka od lat nie do zaakceptowania. A w postępowaniu
wobec nieletnich od lat takich rozwiązań nikt nie kwestionuje, albo nawet, gdy
kwestionuje, to bez efektu?
Kontakty ze studentami, epatowanie ich przeze mnie problematyką penitencjarną, spowodowały możliwość powołania studenckiego koła Polskiego
Towarzystwa Penitencjarnego. Odbywaliśmy spotkania, lecz przede wszystkim
wyjeżdżaliśmy autokarami na koszt Uczelni do Zakładów Karnych w Płocku,
Siedlcach i Włocławku oraz do Aresztów Śledczych w Piotrkowie Trybunalskim
i wielokrotnie w Radomiu, udawaliśmy się środkami komunikacji stołecznej do
Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, Warszawie-Białołęce [także
wielokrotnie] i Warszawie-Pradze. Były to wprawdzie krótkie wypady, lecz
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umożliwiały one zapoznanie się z architekturą więzień, z warunkami pobytu
w
aresztach i zakładach karnych, z procedurami przyjmowania i zwalniania
więźniów, z udzielaniem im widzeń itp., a więc przybliżenie realiów więziennych
przyszłym prawnikom. Pragnę w tym miejscu podziękować za wprowadzanie
studentów w realia więzienne naszym „przewodnikom”: dr. Krzysztofowi
Linowskiemu w Radomiu i dr. Dariuszowi Sarzale w Białołęce.
Muszę przyznać, iż studenci byli zwłaszcza zaskoczeni warunkami odbywania widzeń w aresztach. Zazwyczaj kilkanaście stolików w zatłoczonej sali.
Nieograniczone wręcz możliwości przekazywania aresztowanym przez osoby
odwiedzające, nie tylko wiadomości mogących niweczyć prowadzone postępowanie karne, lecz także dostarczania aresztowanym, w trakcie poczęstunku, niedozwolonych artykułów, np. narkotyków itp. Studenci pytali więc o to, jaki był
sens izolowania potencjalnych sprawców przestępstw? Administracja aresztów nie
miała jednak wpływu na taki sposób udzielania widzeń, wykonywała bowiem
decyzje prokuratur i sądów, o odstąpieniu od standardu widzeń określonego
w regulaminie wykonywania tymczasowego aresztowania. Zezwolenia na widzenia przy tzw. „stoliku”, wydawane najczęściej na prośby osób bliskich aresztowanym, ubiegających się o zgodę na widzenie, były w pewnych okresach niemal
regułą.
Zachęcony możliwościami działania studentów na jednej uczelni, zorganizowałem wspólnie z Adamem Kaczmarkiem w Ośrodku w Kaliszu spotkanie
z przedstawicielami organizacji studenckich z kilku uczelni humanistycznych,
w nadziei na kolejny impuls w rozwoju studenckiego ruchu penitencjarnego
– piszę o tym bliżej we wspomnieniach odnoszących się do COS SW w Kaliszu.
W międzyczasie profesor S. Pawela, także przecież penitencjarysta
z krwi i kości, został prodziekanem Wydziału Prawa. To stwarzało nowe możliwości. I tak w 2005 r. w dniach 15 i 16 listopada zorganizowaliśmy: Uczelnia
i Centralny Zarząd Służby Więziennej Ogólnopolską Konferencję nt.: „Kara
długoletniego pozbawienia wolności we współczesnej polityce karnej i praktyce
warunkowych zwolnień". Oprócz pracowników nauki wzięli w niej udział
przedstawiciele więziennictwa, najczęściej dyrektorzy okręgowych inspektoratów
Służby Więziennej i naczelnicy kilku zakładów karnych.
Materiały Konferencji zawierające 23 referaty zostały opublikowane
w zbiorze: „Kary długoterminowe: polityka karna, wykonywanie, warunkowe
zwolnienia”.385 Konferencja zakończyła się przyjęciem „Rekomendacji”.

385
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego, 2006 s. 370. Nie wiem czy przez zaniedbanie czy celowo Wydawca nie umieścił
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Publikacja żyje swoim życiem, a „Rekomendacje” wciąż, mimo upływu lat,
wydają się aktualne. Oto jej fragmenty odnoszące się do: legislacji karnej,
wykonywania kary pozbawienia wolności, orzekania o warunkowym zwolnieniu
i problematyki badawczej.
Rekomendacje Ogólnokrajowej Konferencji nt. „Kara długoletniego
pozbawienia wolności we współczesnej polityce karnej i praktyce warunkowych zwolnień" zorganizowanej przez Wyższą Szkolę Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Centralny Zarząd Służby Więziennej
w dniach 15 i 16 listopada 2005 r.
Uwagi szczegółowe
1. W zakresie legislacji:
A. Akceptując aktualne rozwiązana w zakresie warunkowego zwolnienia
z kary pozbawienia wolności, jako prawidłowe zarówno w zakresie podstaw
merytorycznych, jak i minimalnych progów czasowych, uznając, iż odbycie przez
skazanych części kary określonej przez kodeks karny lub ustalonej przez sąd
(art. 77 § 2 k.k. i art. 78-79 k.k.) stanowi zadość względom prewencji ogólnej,
oraz w celu odciążenia pracą sądów okręgowych i apelacyjnych, celowe jest:
1. wydłużenie z trzech miesięcy do roku okresu, przewidzianego
w art. 161 § 3 k.k.w., po którym skazany może występować z kolejnym wnioskiem
o warunkowe zwolnienie - w odniesieniu do skazanych na kary długoterminowe
(15 lat i 25 lat pozbawienia wolności),
2. wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy okresu, przewidzianego
w art. 24 § 2 k.k.w., w ciągu którego byłaby dopuszczalna zmiana postanowienia
sądu także na niekorzyść skazanego. Dotychczasowe rozwiązanie przyjęte
w art. 24 § 2 k.k.w. nie pozwala na ewentualną zmianę postanowienia sądu
penitencjarnego, gdyby skazany nadużył zaufania w okresie tzw. odroczonego
warunkowego zwolnienia po upływie trzech miesięcy; w art. 164 § l k.k.w.
przewidziano sześciomiesięczny „czas na przygotowanie skazanego do życia po
zwolnieniu",
3. rozważenie możliwości przeniesienia kompetencji w zakresie rozpatrywania spraw o warunkowe zwolnienia z kar pozbawienia wolności orzekanych
przez sądy rejonowe z sądów okręgowych do właściwości rzeczowej sądów rejonowych, w rejonie których są położone zakłady karne (niezbędna byłaby zmiana

w zbiorze żadnych informacji, iż Konferencja została zorganizowana wspólnie z Centralnym Zarządem
Służby Więziennej. W publikacji nie umieszczono też tekstu „Rekomendacji…”
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art. 3 § 2 zdanie ostatnie k.k.w. przez ustalenie, iż sądem penitencjarnym jest także
sąd rejonowy).
Zasadne byłoby też:
4. rozważenie zmiany treści art. 139 § 6 k.k.w. w ten sposób, by pierwsze
zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego przez skazanego, odbywającego karę
25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności,
udzielał postanowieniem sąd penitencjarny, analogicznie jak udzielając przerwy
w karze pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.) - przemawia za tym zarówno
powaga sprawy (skazany ma powrócić do zakładu karnego, by przebywać tam
nadal przez 10 lat lub dożywotnio) jak i okoliczność, że w odróżnieniu od przerwy
w karze czas pobytu na „przepustce" wlicza się do czasu odbywania kary.
B. W toku konferencji podniesiono, że w następstwie zmiany sankcji
karnej za przestępstwa określone w art. 148 § 2 i 3 k.k. przez ustawę z dnia
27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1363) powstała sytuacja, w której wobec
młodocianego popełniającego kwalifikowane zabójstwo określone w art. 148 § 2
lub 3 k.k. sąd staje wobec konieczności wymierzenia sprawcy wyłącznie kary
25 lat pozbawienia wolności z uwagi na treść art. 54 § 2 k.k., a zatem wobec
takiego sprawcy kara ma charakter sankcji bezwzględnie oznaczonej. Jest to unormowanie nie znane współczesnemu polskiemu prawu karnemu, pozostaje także
w sprzeczności z normami prawa międzynarodowego.
C. Wprowadzony przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 163,
poz. 1363) nowy środek zabezpieczający o charakterze leczniczym (art. 95a k.k.)
spotkał się z krytyczną oceną z powodu braku określenia w tym przepisie, a także
w kodeksie karnym wykonawczym, podmiotów uprawnionych do diagnozowania
czy mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej „popełnionego w związku z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu
seksualnym, innym niż choroba psychiczna" i jakie środki terapeutyczne i prawnokarne wobec tych osób mogą być stosowane. Odesłanie przez ustawodawcę do
odpowiedniego stosowania art. 94 § 2 i 3 k.k. wątpliwości tych nie rozwiewa.
2. W zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności:
W wykonywaniu kar długoterminowego pozbawienia wolności istotne jest
postępowanie zgodne z regulacjami i doświadczeniami międzynarodowymi oraz
zwłaszcza odpowiednie przygotowywanie skazanych do warunkowego zwolnienia.
W tym celu:
1. Centralny Zarząd Służby Więziennej - z uwagi na wagę problemu
- ponownie upowszechni wśród personelu zakładów penitencjarnych treść rezolucji Komitetu Rady Ministrów Rady Europy z dnia 17 lutego 1976 r. w sprawie
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traktowania więźniów długoterminowych oraz rekomendacji z dnia 9 października
2003 r. w sprawie wykonywania przez administrację więzienną wyroków dożywotniego lub długoterminowego pozbawienia wolności, uwzględniając to także
w realizowanym już przez więziennictwo programie postępowania z tymi skazanymi.
2. Zakłady karne w postępowaniu ze skazanymi długoterminowymi,
zwłaszcza w ramach przygotowywania ich do wolności, w dalszym ciągu:
a) traktować będą kierowanie skazanych do zakładów półotwartych
i otwartych (poza wyjątkami uzasadnionymi względami formalnymi) jako niezbędny etap przygotowania do warunkowego zwolnienia,
b) wyznaczać będą skazanym, udzielając im zezwoleń na opuszczenie
zakładu karnego, konkretne zadania, których zrealizowanie może w istotny sposób
wpływać na pozytywną ocenę, przedstawianej sądowi penitencjarnemu, prognozy
kryminologicznej,
c) przenosić będą konsekwentnie do zakładów karnych i aresztów śledczych, położonych najbliżej przyszłego miejsca zamieszkania, skazanych wobec
których sądy penitencjarne lub komisje penitencjarne, wyznaczyły przewidziany
w art. 164 § l i 2 k.k.w. „czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po
zwolnieniu"; w celu zmniejszenia kosztów z tym związanych umożliwi się skazanym zgłaszanie się do tych zakładów po wykorzystaniu udzielanych im przepustek.
3. W zakresie orzekania o warunkowym zwolnieniu:
Niezbędne jest zwrócenie większej uwagi na rangę i znaczenie
rozstrzygnięć sądów penitencjarnych w zakresie warunkowych zwolnień, zarówno
w zakresie uwzględniania przez sądy przesłanek wskazujących na pozytywną
prognozę kryminologiczną skazanych, jak i na procedurę i warunki, w jakich
odbywają się posiedzenia w zakładach karnych.
W tym celu sądy penitencjarne rozpatrując wnioski o warunkowe zwolnienie skazanego odbywającego karę długoterminową powinny:
1. wymagać od administracji penitencjarnej, aby w opinii o skazanym
przedstawiano szczegółowe informacje o warunkach, do jakich skazany wraca,
lub udaje się po zwolnieniu, które mogą przesądzać o powodzeniu jego społecznej
readaptacji, a w miarę potrzeby żądać także opinii odpowiednich specjalistów,
zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych i kuratorów penitencjarnych,
2. uwzględniać sposób wykorzystywania przez skazanego zezwoleń na
opuszczenie zakładu karnego oraz zachowanie i postawy skazanego w trakcie
odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego lub otwartego,
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3. udzielając warunkowego zwolnienia korzystać częściej, lub z reguły,
z możliwości tzw. zwolnienia odroczonego, przewidzianego w art. 164 § 2 k.k.w.,
4. odmawiając warunkowego zwolnienia wyznaczać przewidziany
w art. 164 § l i 2 k.k.w. sześciomiesięczny „czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu",
5. odnotowywać w uzasadnieniach kolejnych postanowień, zwłaszcza
o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia, wszystkie istotne elementy
prognostyczne wzięte pod uwagę, tak by skazany analizując te uzasadnienia mógł
korygować swe postawy, lub przedsiębrać konkretne starania o poprawę warunków swej społecznej readaptacji.
4. W zakresie problematyki badawczej:
O efektywności kary pozbawienia wolności, zwłaszcza, jeśli jest ona
przekształcana w drodze warunkowego zwolnienia w probację, decyduje w znacznej mierze trafność ustalenia pozytywnej prognozy kryminologicznej. Prognozy te
opierane są w dużym stopniu na intuicji. Celowe byłoby w związku z tym zlecenie
przez resort sprawiedliwości odpowiednim placówkom naukowym opracowania
katalogu, w miarę mierzalnych, przesłanek korzystnych i niekorzystnych prognoztycznie. Wskazane byłoby w tym celu m.in. przeprowadzanie badań przyczyn
niepowodzeń okresów próby wyznaczanych skazanym warunkowo zwalnianym
z zakładów karnych oraz popełniania przez nich kolejnych przestępstw.
Przy okazji przygotowań do Konferencji doszło pomiędzy Wydziałem
Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, reprezentowanym przez Prodziekana prof.
Stanisława Pawelę, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym,
przez Dyrektora Generalnego gen. Jana Pyrcaka do zawarcia pisemnej umowy
w sprawie prowadzenia badań i gromadzenia przez studentów materiałów do prac
magisterskich.

Gwoli podsumowania
Tak więc, jak widać, czasu po odejściu z czynnej służby nie spędzałem
bezczynnie. Prawie nie zauważyłem radykalnej zmiany. Nadal gromadziłem
materiały i argumenty, które można było wykorzystać w Zespole przygotowującym projekt kodeksu karnego wykonawczego, który ukazał się w 1997 r.
Praktycznie od zaraz podjęliśmy z żoną pracę nad opracowywaniem polskiej bibliografii penitencjarnej i prace te kontynuowaliśmy jeszcze w 2011 roku.
Przez kilka ładnych lat prowadziłem wykłady i seminaria w Wyższej
Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
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Brałem udział w konferencjach, na które zapraszali mnie przyjaciele z lat
pracy, w tym zwłaszcza w pierwszych trzech Polskich Kongresach Penitencjarnych oraz w V Kongresie. Sam taką Konferencję w Łazarskim zorganizowałem.
No i jeśli jakiś temat mnie frapował szczególnie przypominałem się
w publikacjach. A były wśród nich publikacje następujące:
Uwagi do kilku rozwiązań projektu kodeksu karnego wykonawczego
„Państwo i Prawo” 1995 nr 2 s. 64-74;
Opolska koncepcja usprawnienia wewnętrznej struktury i funkcjonowania
dużych zakładów karnych przez wyodrębnienie tzw. „oddziałów wewnętrznych”
(w:) Problemy organizacji i zarządzania więzieniem: materiały II Krajowego
Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz [5-7.11.1998 r.] Poznań; Kalisz;
Warszawa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Resocjalizacji, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Centralny Zarząd Służby Więziennej,
1999 s. 292-302.
Przygotowanie do wolności skazanych odbywających kary długoterminowe; opolska koncepcja warunkowego zwolnienia „Przegląd Więziennictwa
Polskiego” 1999 nr 22/23 s. 45-62;
Propozycje zmian k.k.w. na tle dotychczasowej praktyki „Przegląd
Więziennictwa Polskiego” 2000 nr 26 s. 20-34
Droga do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (w:) Polskie
Towarzystwo Penitencjarne wczoraj i dziś. X lat działalności 1991-2001. Kalisz:
Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
2002 s. 10-12
Pytania o kompetencje sądu penitencjarnego i sędziego penitencjarnego
(w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności) (w:) Aktualne problemy
prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki: księga ofiarowana Profesorowi
Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej. Łódź: Wydaw.
Uniwersytetu Łódzkiego, 2004 s. 359-377
Polska praktyka penitencjarna (w:) Prawo w okresie społecznych
przemian. Wydaw. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
2005 s. 189-198
Zacząłbym od nowa (w:) Wspomnienia absolwentów i wykładowców
COSSW w Kaliszu-Szczypiornie. Kalisz: Polskie Towarzystwo Penitencjarne,
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2006 s. 53-57
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Efektywność kar 25 lat pozbawienia wolności wymierzonych sprawcom
zabójstw (w:) Kary długoterminowe polityka karna, wykonywanie, warunkowe
zwolnienia; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego, 2006 s. 134-146, tabl.; publikacja przygotowana
w oparciu o badania przeprowadzone wspólnie z synem Lesławem oraz opracowana przy jego współpracy kolejna publikacja:
Postanowienia sądów penitencjarnych w sprawach o warunkowe
zwolnienie odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności sprawców zabójstw
(w:) Kary długoterminowe…2006 s. 326-349, tabl.
Wpływ struktury wewnętrznej zakładu penitencjarnego na efekty wykonywania kary pozbawienia wolności (w:) Misja Służby Więziennej a jej zadania
wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Poznań – Gdańsk
– Warszawa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Gdański, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej, 2008 s. 409-415
Historia i problemy więziennictwa polskiego w piśmiennictwie lat
1918-2007 (w:) W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga
jubileuszowa. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego;
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa – Zarząd Główny w Warszawie, 2008 s. 423-451
Moje lata sześćdziesiąte „Forum Penitencjarne” 2009 nr 2 s. 35
Większość tych publikacji z moich czasów emerytalnych była wpisana
w ciągi zabiegów o wdrożenie tzw. odroczonego warunkowego zwolnienia, jako
istotnego w przygotowywaniu do wolności skazanych długoterminowych oraz
o dokonanie reformy wewnętrznej struktury zakładów karnych przez wprowadzenie w nich organizacji penitencjarnych oddziałów wewnętrznych.
Były też jednak publikacje prezentujące wyniki przeprowadzonych
przeze mnie, wraz z synem Lesławem, badań nad efektywnością wykonywania
kar ekstremalnie długoterminowych orzekanych wobec sprawców zabójstw.
Ustaliliśmy m.in. że:
„Kara 25 lat pozbawienia wolności wykonywana była w rzeczywistości
średnio przez:
17 lat 10 miesięcy i 29 dni w latach 1976-1978,
14 lat 5 miesięcy i 29 dni w latach 1995-1997;
16 lat 9 miesięcy i 24 dni w roku 1998;
20 lat 29 dni w roku 2004”
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„Powrotność do przestępstwa rozumiana, jako ponowne popełnienie
przestępstwa, za które orzeczono kolejną karę pozbawienia wolności, w ciągu
5 lat po zwolnieniu z kary 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, kształtowała
się zaledwie w granicach:
7,3% w latach 1976-1978 i
12,3% w latach 1995-1998.
Wskaźnik ten nie wzrastał znacznie nawet po 5 latach od zwolnienia:
tylko 10,5% zwolnionych w latach 1976-1978 popełniło – do końca swego życia
lub w ciągu 27-29 lat po zwolnieniu – przestępstwa, za które zostali skazani
ponownie na karę pozbawienia wolności.”

„Określone w kodeksie karnym z 1997 r. rozwiązania odnoszące się do
możliwości warunkowych zwolnień z kar 25 lat pozbawienia wolności zasługują
na aprobatę, w tym także uprawnienia sądów orzekających do wyznaczania
„surowszych ograniczeń do skorzystania przez skazanego z warunkowego
zwolnienia”. Sąd skazujący dysponuje najobszerniejszym materiałem dowodowym, posiada też najobszerniejsze informacje o skazanym i dokonanym przez
niego przestępstwie. Odbycie przez skazanego 15 lat kary albo wyznaczonego
przez sąd wyższego progu czasowego oznacza, najogólniej rzecz ujmując, zadośćuczynienie wymogom tzw. prewencji generalnej.”
„Jeśli zważyć na niewielką powrotność do przestępstwa skazanych za
zabójstwa na karę 25 lat pozbawienia wolności można stwierdzić, iż kara ta jest
efektywna. Nie można natomiast odpowiedzieć jednoznacznie czy jest to efekt
długoletniej izolacji, średniego już wieku zwalnianych, czy naturalnej zmiany
środowiska ludzkiego, do którego wracają po zwolnieniu, czy też w jakimś stopniu
podejmowanych w czasie wykonywania kary oddziaływań penitencjarnych.” 386
Te wyniki w połączeniu z moimi wcześniejszymi ustaleniami odnoszącymi się do zabójców ułaskawionych od kary śmierci jednoznacznie przemawiają przeciwko karze śmierci i pozwalają na nutkę chociażby tylko optymizmu
w możliwość poprawiania się ludzkiej natury. 387 Zbadałem m.in. 46 spraw,
w których w wyniku zastosowania wobec sprawców zabójstw prawa łaski karę
śmierci zamieniono na kary długoterminowe:

Efektywność kar 25 lat pozbawienia wolności wymierzonych sprawcom zabójstw
(współautor Lesław Korecki) (w:) Kary długoterminowe: polityka karna, wykonywanie, warunkowe
zwolnienia; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego, 2006 s. 134-146, tabl.; MPP t. III s. 1053
386

387
Zob. S. Podemski: Całe życie w klatce. Raport „Polityki”, „Polityka” 1998 nr 51
s. 3-6, 8; MPP t. III s. 958 (fragmenty)
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„Niewielka jest powrotność tych skazanych do przestępstwa po odbyciu
kary i wynosi 10,9%. Tylko 6 z 46 badanych popełniło ponownie przestępstwa,
w tym jeden nieumyślnie, dwóch po upływie 5 lat od zwolnienia. Tylko jednemu
sąd penitencjarny odwołał warunkowe przedterminowe zwolnienie. Poza jednym
przestępstwem nieumyślnym w komunikacji drogowej, pozostałe były skierowane
przeciwko mieniu, a kary wymierzone wyniosły: 2 razy po 8 miesięcy pozbawienia
wolności,1 rok, 1 rok i 4 miesiące oraz 4 lata pozbawienia wolności.”388
Zbadanie w 2005 r. procedury i treści postanowień sądów penitencjarnych w sprawach o warunkowe zwolnienie w pełni potwierdziło wcześniejsze
ustalenia prof. S. Lelentala, który analizując orzecznictwo sądów apelacyjnych
wskazał na to „jak wielkie rozbieżności w interpretacji przepisów tę instytucję
kształtujących mogą występować w praktyce. W konsekwencji może to prowadzić
do dowolności w orzekaniu i niemożliwych do zaakceptowania partykularyzmów
w praktyce różnych sądów penitencjarnych.” 389
Wreszcie, muszę też nieskromnie wyznać, iż przygotowałem treść,
zaprezentowanej wyżej, Rekomendacji Konferencji „Kary długoterminowe, polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia”, zorganizowanej w Wyższej
Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, odnoszącą się do problematyki
wykonywania kary pozbawienia wolności, w konsultacji z prof. Stefanem
Lelentalem i prof. Barbarą Szczygieł.
Także w tych latach spotkały mnie przyjemne, choć z pewnością niezasłużone honory. K. Pawlak umieścił mnie w „Polskim biograficznym słowniku
penitencjarnym”, 390 a H. Machel napisał m.in.:
J. Korecki z żoną dalej tworzą coś, co po nich zostanie na zawsze:
bibliografię penitencjarną. Powstanie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
w 1991 r. z inicjatywy J. Koreckiego, było dobrym impulsem do działań
opiniodawczych i intelektualnych z zakresu penitencjarystyki. Stąd wzięła się

388
Readaptacja społeczna osób ułaskawionych od kary śmierci (Czy przywrócić karę
dożywotniego pozbawienia wolności?) „Państwo i Prawo” 1982 nr 3/4 s. 124-131; MPP t. II s. 602
389
Postanowienia sądów penitencjarnych w sprawach o warunkowe zwolnienie odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności sprawców zabójstw (w:) Kary długoterminowe polityka
karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006 s. 134-146, tabl. oraz s. 326-349, tabl.; S. Lelental:
Kodeks karny wykonawczy: komentarz. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2001 s. 401; MPP
t. III s. 1067
390

K. Pawlak: Polski bibliograficzny słownik penitencjarny” Kalisz 2008 s. 51-52

406

inicjatywa kolejnych kongresów penitencjarnych (o charakterze międzynarodowym).391
I wreszcie, co już jest dużą przesadą, wspomniał o mnie Dyrektor
Generalny w przemówieniu w czasie promocji oficerów w Centralnym Szkolenia
SW w Kaliszu:
Idea reformy więziennictwa, którą teraz realizujemy i wprowadzamy
w życie, narodziła się ponad 30 lat temu. Żyją jeszcze nasi emerytowani koledzy,
którzy te idee tworzyli, tacy jak płk Stanisław Wrona, tacy jak płk Józef Korecki.
Bądźcie godnymi kontynuatorami ich myśli i realizujcie tak samo jak oni tę
szczytną misję, jaką nakłada na nas państwo.392
We wrześniu 2011 roku odpowiadając na zaproszenie Polskiego
Towarzystwa Penitencjarnego napisałem do Zarządu Towarzystwa:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego
Dziękując za zaproszenie do udziału w obchodach XX-lecia naszego
Towarzystwa, uprzejmie informuję, iż nie mogę być w tym czasie z Wami, jako że
nieszczęśliwie w tym właśnie dniu (26.09.2011 r.) wypada moja wizyta u lekarza
specjalisty, na którą oczekuję już od dawna. Trudno.
Pragnę Wam złożyć przy okazji tej uroczystości życzenia długich jeszcze
lat pożytecznej działalności, ku pożytkowi polskiej penitencjarystyki.
„Moja penitencjarna przygoda” dobiegła końca wraz z nagłą śmiercią
mego Syna Lesława, w miejscu Jego pracy w Centralnym Zarządzie (6.07.2010 r.)
Zakończyłem ją spisaniem moich zawodowych wspomnień z 31 lat Służby
w Zielonej Górze, Warszawie, Opolu i Kaliszu. Roboczą wersję tych wspomnień
udostępniłem gen. Jackowi Włodarskiemu; poprawioną ich wersję w postaci
książkowej zamierzam przekazać Bibliotece Centralnego Ośrodka w Kaliszu.
Pisząc swe wspomnienia uświadamiałem sobie, jak nieraz w bólach
i przez całe lata, kształtowały się zanim zostały zapisane w regulaminach i w kodeksie karnym wykonawczym, niektóre instytucje i rozwiązania. Nie pamięta się
już dziś ich ewolucji, argumentacji, która towarzyszyła ich powstawaniu.

391
H. Machel: Jak nauka wkraczała do więzień „Forum Penitencjarne” 2009 nr 2 s. 28-29;
MPP t. III s. 1138
392
G. Korwin-Szymanowski: Zamiast miecza „Forum Penitencjarne” 2010 nr 8 s. 14-15,
fot.; MPP t. III s. 1144 (fragmenty)
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A szkoda, bo płynie z nich niejedna nauka. Popełnialiśmy też wiele błędów.
Niektóre rozwiązania i przedsięwzięcia, podejmowane nawet w najlepszych
chęciach, nie sprawdziły się. Warto także o nich pamiętać, by ustrzec się pokusy
ich powtarzania.Ukazała się w Wydawnictwie C. H. Becka nasza z Żoną „Polska
bibliografia penitencjarna” za lata 1970-2009.
Niczego więcej już dla polskiej penitencjarystyki uczynić nie mogę.
Z serdecznymi – jeszcze penitencjarnymi – pozdrowieniami dla
Wszystkich Uczestników Uroczystości, Przyjaciół
Dr Józef Korecki

***
Ale też przecież bilans czasu emeryta pozwalał na turystyczne wypady
z żoną, synem, wnuczkami i innymi bliskimi. Bywaliśmy więc w Bawarii u Państwa Wydrów, na Morawach u Państwa Stejskalów. Samochodem zwiedzaliśmy
ciekawsze okolice Austrii, Niemiec i Włoch; kąpaliśmy się w Adriatyku
w Chorwacji. Autokarami wyjeżdżaliśmy do Paryża i Włoch. Odwiedziliśmy
wnuczkę kontynuującą studia w Sztokholmie. Zdeptaliśmy wiele szczytów
w Polskich i Słowackich Tatrach, spotykaliśmy żubry w Bieszczadach.
Z penitencjarystyką przychodzi rozstać się na zawsze. Teraz dopiero
prawdziwie odchodzę na emeryturę. Nie mam już kontaktów z praktyką, nie
angażuję się nawet w prace Kół Rencistów ani w Kaliszu, ani w Warszawie.
Dobrze, że można jeszcze spotkać się z kilkoma przyjaciółmi z lat pracy, i to
zarówno w Zielonej Górze, w Opolu, w Kaliszu i w Stolicy, z przyjaciółmi,
z którymi przyjaźń nie rdzewieje.
Warto chyba będzie wrócić do prac nad nieukończoną przez zmarłego,
nagle, 6 lipca 2010 roku, w miejscu pracy, w Centralnym Zarządzie Służby
Więziennej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37, w 29. roku służby i 52. roku
życia, Syna Lesława, rodzinną genealogią. Może przyjdzie spisać dzieje mej
śląskiej rodziny, powspominać przodków? A może po latach, jeśli los będzie tak
łaskawy… także czytać własne wspomnienia?
I przede wszystkim wspominać Syna Lesława. 393
393
W aneksie do II tomu MPP przytaczam teksty wybranych artykułów syna: Systemowa
informacja „Forum Penitencjarne” 2003 nr 6 s. 5; MPP t. III s. 1149, Statystyka więzienna – stan
obecny i przewidywane zmiany „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005 nr 47/48 s. 27-33; MPP
t. III s. 1151, Ochrona danych osobowych więźnia „Forum Penitencjarne” 2006 nr 2 s. 22; MPP t. III
s. 1157, Efektywność kar 25 lat pozbawienia wolności wymierzonych sprawcom zabójstw (w:) Kary
długoterminowe, polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia. Warszawa: Oficyna Wydaw.
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006 s. 134-146, tabl.; MPP t. III s. 1158
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Teresa Hamerla tak wspomina swego Przełożonego: 394
„Dyrektor Lesław Korecki stworzył nowoczesny system informatyczny.
Sprawił, że Kartoteka Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, a następnie także
działy ewidencji przeszły ewolucję - od gromadzenia informacji o osadzonych na
wypełnianych ręcznie kartach ewidencyjnych, do rozpoczętego w 1994 r. procesu
komputeryzacji. Z czasem zaczął modyfikację sprzętu komputerowego, rozbudowę
bazy danych. Stworzony przez Niego centralny system umożliwił dostęp do danych
wszystkim jednostkom penitencjarnym, OISW [Okręgowym Inspektoratom SW],
CZSW [Centralnemu Zarządowi SW]. Zasila on również KRK [Krajowy Rejestr
Karny], systemy informatyczne Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości.”

Lesław

394
T. Hamerla: Pożegnaliśmy Lesława Koreckiego „Forum Penitencjarne” 2010 nr 8 s. 3,
fot.; MPP t. III s. 1159
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I zakończyła się „penitencjarna przygoda”przeżywana często wspólnie
z Synem Leslawem. Minęły lata pracy, lata naszej służby na penitencjarnej niwie.
Towarzyszyło nam zawsze przekonanie o użytecznośi podejmowanych wysiłków. Byliśmy często niepokorni względem swych szefów, wymagający wobec
współpracowników. Mieliśmy satysfakcję z drobnych nawet osiągnięć,
odczuwaliśmy niedosyt, gdy zbyt wolno udawało się realizować zawodowe
zamierzenia. Wielu spraw nie udało się dokończyć. Nie spełniło się niejedno
penitencjarne marzenie…
Wszystko to jednak jest już za nami, było, minęło…
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