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roku 2008 ze wzglêdu na brak skazanych wyznania ewangelickiego zosta³a
zakoñczona sta³a i regularna s³u¿ba duszpasterska Zak³adzie Karnym w Wo³owie. W tym samym czasie regularna s³u¿ba zosta³a rozpoczêta ZK Strzelin,
gdzie karê pozbawienia wolnoœci odbywa³a jedna osoba naszego wyznania oraz ZK
Nr 1 we Wroc³awiu, gdzie osadzone by³y dwie osoby wyznania ewangelickiego.
Dwukrotnie odwiedza³em osadzonego naszego wyznania w ZK Zarêba ko³o Lubania.
Skazany zakoñczy³ ju¿ odbywanie kary.
W ZK Nr 1 pos³uga odbywa³a siê w oparciu o umowê o wykonywaniu pos³ug religijnych, na podstawie której zosta³a wydana sta³a legitymacja uprawniaj¹ca do swobodnego poruszania siê na terenie ZK. W przypadku pozosta³ych Zak³adów Karnych
s³u¿ba by³a mo¿liwa dziêki wydanej sta³ej przepustce przez Wroc³awski Okrêg S³u¿by
Wiêziennej. Przepustka umo¿liwia³a swobodne i nielimitowane wejœcia na teren
wszy-stkich zak³adów karnych okrêgu wroc³awskiego. Dodatkowo do wszystkich
zak³adów na terenie okrêgu ponownie zosta³a rozes³ana informacja o dzia³alnoœci
ewangelickiego duszpasterza wiêziennego z podaniem danych adresowych oraz
proœb¹ o kontakt, gdyby od strony skazanych zaistnia³a taka potrzeba.
Dwom osobom udziela³em sta³ej pomocy postpenitencjarnej poprzez utrzymywanie kontaktu osobistego i korespondencyjnego oraz pomoc materialn¹, g³ównie
w postaci odzie¿y zbieranej wœród wroc³awskich parafian.
Wa¿n¹ rolê w pos³udze odgrywa³o poœredniczenie pomiêdzy skazanymi odbywaj¹cymi karê pozbawienia wolnoœci, a ich rodzinami. Poniewa¿ odwiedziny duszpasterskie nie s¹ objête takimi limitami i ograniczeniami, jak widzenia rodzinne,
pomoc ta mia³a istotne znaczenie w utrzymywaniu wiêzi skazanych z najbli¿szymi.
Forma pracy duszpasterskiej mia³a przede wszystkim wymiar indywidualny. Po raz
pierwszy zosta³em te¿ poproszony o udzielenie sakramentu Komunii Œwiêtej na terenie zak³adu karnego. Wspominam o tym fakcie, poniewa¿ w warunkach
zamkniêtego zak³adu pewne praktyki religijne s¹ utrudnione. Chodzi przede wszystkim o zakaz wnoszenia alkoholu na teren zak³adów karnych, a jak wiadomo koœció³
ewangelicki udziela komunii wy³¹cznie pod dwoma postaciami. Po konsultacji
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z Naczelnym Kapelanem Wiêziennym naszego koœcio³a oraz po rozmowach
z kierownictwem penitencjarnym, podj¹³em decyzjê, ¿e w tej wyj¹tkowej sytuacji
najbezpieczniej bêdzie udzieliæ sakramentu pod postaci¹ chleba i soku gronowego.
Z ZK Nr 1 we Wroc³awiu, gdzie obecnie pe³niê regularn¹ s³u¿bê, z koñcem roku
nast¹pi³a zmiana kapelana rzymskokatolickiego. Nowy kapelan, którego mia³em
okazjê ju¿ poznaæ daje nadziejê, ¿e realna wspó³praca ekumeniczna na terenie
zak³adu wejdzie na nowy, du¿o lepszy poziom.
W kontekœcie ekumenicznych relacji na terenach zak³adów karnych muszê zaznaczyæ, ¿e coraz czêœciej spotykam siê z docenianiem faktu, ¿e nasz koœció³ nie prowadzi
w wiêzieniach agresywnych misji, a g³ówny nacisk k³adzie na opiekê skazanych
w³asnego wyznania. Jednoczeœnie spotykam siê z coraz wiêksz¹ krytyk¹ koœcio³ów
i grup religijnych, dla których zak³ady karne sta³y siê wygodnym terenem
prowadzenia akcji misyjnych o charakterze prozelitycznym. Jak ju¿ nieraz wspomina³em w sprawozdaniach, teren zamkniêtego zak³adu, jest stosunkowo ³atwym
obszarem wzbudzania zainteresowania (np. za pomoc¹ komunii pod dwoma postaciami z u¿yciem wina), niemniej duszpasterstwo wœród skazanych, w moim rozumieniu, nie ma na celu podbijania statystyk, ale powinno nieœæ realn¹ pomoc po pierwsze
naszym wspó³wyznawcom, a po drugie tym osobom, które pomocy duszpasterskiej
rzeczywiœcie potrzebuj¹, a nie mog¹ liczyæ na wsparcie ze strony w³asnych koœcio³ów
czy zwi¹zków wyznaniowych.
Na koniec chcia³bym zasygnalizowaæ wa¿n¹ zmianê personaln¹, jaka dokona³a siê
w okrêgu wroc³awskim. 27 lutego br. na emeryturê mundurow¹ odszed³ wicedyrektor Wroc³awskiego Okrêgu S³u¿by Wiêziennej p³k. Witold Bandzwo³ek. Dla duszpasterstwa ewangelickiego jest to zmiana bardzo istotna ze wzglêdu na fakt ogromnej otwartoœci, pomocy, wsparcia jakie duszpasterstwo ewangelickie otrzymywa³o od
dyrektora. To dziêki niemu drzwi wszystkich zak³adów karnych na terenie okrêgu
zosta³y przede mn¹, jako duszpasterzem, otwarte. Jego wsparcie dla dzia³alnoœci
duszpasterskiej naszego koœcio³a poparte oficjalnymi pismami do wszystkich ZK okrêgu, sprawia³o, ¿e moja s³u¿ba nie napotyka³a na ¿adne problemy organizacyjne.
Nazwisko nowego wicedyrektora nie jest jeszcze znane. Ale maj¹c na uwadze
dobr¹ atmosferê wokó³ naszego duszpasterstwa panuj¹c¹ w dyrekcji okrêgu, mam
g³êbokie przekonanie, ¿e dobra wspó³praca bêdzie nadal kontynuowana.
ks. Marcin Orawski
Diecezjalny Duszpasterz Wiêzienny
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