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ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

W roku 2009 regularn¹ s³u¿b¹ duszpastersk¹ obejmowa³em dwie osoby wyznania
ewangelicko-augsburskiego: jedn¹ skazan¹ i jedn¹ tymczasow¹ aresztowan¹. Regularn¹
s³u¿bê prowadzi³em w Zak³adzie Karnym Nr 1 we Wroc³awiu oraz, do po³owy roku 2009
-  czyli do czasu wyjœcia skazanego na wolnoœæ, w ZK w Strzelinie. Nieregularnie
odwiedza³em inne zak³ady karne na terenie Dolnego Œl¹ska. 

W ZK Nr 1 we Wroc³awiu s³u¿ba duszpasterska odbywa³a siê w oparciu o umowê 
o wykonywaniu pos³ug religijnych, na podstawie której zosta³a wydana sta³a legitymacja
uprawniaj¹ca do swobodnego poruszania siê po terenie placówki.

W przypadku pozosta³ych zak³adów karnych s³u¿ba by³a mo¿liwa dziêki wydanej sta³ej
przepustce przez dyrektora Wroc³awskiego Okrêgu S³u¿by Wiêziennej, umo¿liwiaj¹cej
swobodne i nielimitowane wejœcia na teren wszystkich zak³adów karnych okrêgu
wroc³awskiego. Dodatkowo, jak co roku, do wszystkich zak³adów na terenie okrêgu
zosta³a rozes³ana informacja o dzia³alnoœci ewangelickiego duszpasterza wiêziennego 
z podaniem danych kontaktowych. 

Trzem 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 odgrywa³a pomoc w utrzymywaniu kontaktów osadzonych 
z rodzinami. Zw³aszcza w przypadku osoby aresztowanej, wobec której toczy siê
postêpowanie karne, utrzymywanie wiêzi z najbli¿szymi by³o bardzo istotne. W przeci-
wieñstwie do skazanego, aresztant nie ma mo¿liwoœci korzystania z wiêziennego tele-
fonu, a odwiedziny najbli¿szych, podczas tocz¹cego siê procesu s¹dowego, s¹
ograniczane do minimum. Poniewa¿ odwiedziny duszpasterskie nie s¹ objête limitami 
i ograniczeniami, rola duszpasterza bywa znacz¹ca, choæ wymaga du¿ej ostro¿noœci, by
aresztowany nie mia³ pokusy niezgodnego z prawem wp³ywania na tocz¹cy siê proces.

Forma pracy duszpasterskiej, tak jak w ubieg³ych latach, mia³a przede wszystkim wy-
miar indywidualny. W ramach odwiedzin kilkakrotnie udziela³em aresztowanemu sakra-
mentu Komunii Œwiêtej. Jak wspomina³em w sprawozdaniu z ubieg³ego roku,
pocz¹tkowo wino by³o zastêpowane sokiem gronowym. Wyp³ywa³o to przede wszystkim
z zakazu wnoszenia alkoholu na teren ZK. Obecnie, po wielomiesiêcznej s³u¿bie wobec
aresztowanego, sta³o siê mo¿liwe udzielanie Sakramentu O³tarza pod postaci¹ chleba 
i wina.

Sprawozdanie

DIECEZJALNEGO
DUSZPASTERZA WIÊZIENNEGO

ks. Marcin Orawski
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W ZK Nr 1 we Wroc³awiu dobrze uk³ada siê wspó³praca ekumeniczna z kapelanem
rzymskokatolickim. 21 grudnia, w przeddzieñ œwi¹t Narodzenia Pañskiego, na terenie
zak³adu zosta³o zorganizowane ekumeniczne nabo¿eñstwo wigilijne, w czasie którego
homiliê wyg³osi³ bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wroc³aw-
skiej. W nabo¿eñstwie brali udzia³ skazani, funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej oraz
dyrekcja zak³adu i pracownicy administracji. Po raz pierwszy w œwi¹tecznym nabo¿eñ-
stwie wziê³y udzia³ skazane z oddzia³u kobiecego. Dotychczas ze wzglêdu bezpieczeñ-
stwa na oddziale kobiecym odbywa³o siê jedynie sk³adanie ¿yczeñ.

W dniach 10-13 lutego uczestniczy³em w ekumenicznej kurso-konferencji w Oœrodku
Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Zwartowie. W warsztatach brali udzia³ kapelani
rzymskokatoliccy, prawos³awni oraz ewangeliccy, zaœ szkolenie odbywa³o siê na trzech
p³aszczyznach: biblijnej, katechetycznej oraz terapeutycznej.

W roku 2009 od dyrekcji jednego z dolnoœl¹skich gimnazjów otrzyma³em informacjê 
o aresztowaniu ucznia wyznania ewangelickiego. Tê osobê jednak opiek¹ duszpastersk¹
obj¹³ ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry.

Mam nadziejê, ¿e w sposób bezpoœredni lub poœredni udaje mi siê docieraæ do
skazanych naszego wyznania odbywaj¹cych karê na terenie naszej diecezji. Byæ mo¿e s¹
osoby, których jeszcze nie odwiedzi³em, choæ takich odwiedzin oczekuj¹. Staram siê
odpowiedzieæ na ka¿d¹ potrzebê duszpasterskiej opieki, jeœli oczywiœcie jestem o niej
poinformowany.

ks. Marcin Orawski
Diecezjalny Duszpasterz Wiêzienny


