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W
roku 2010 regularną służbą duszpasterską obejmowałem dwie osoby wyzna-
nia ewangelicko-augsburskiego. Obie odbywały karę w ZK Nr 1 we Wrocła-
wiu. Nieregularnie odwiedzałem też osoby innego wyznania, które prosiły 

o rozmowę duszpasterską z duchownym ewangelickim.
W ZK Nr 1 we Wrocławiu służba duszpasterska odbywała się w oparciu o umowę

o wykonywanie posług religijnych, na podstawie której została wydana stała legity-
macja uprawniająca do swobodnego poruszania się na terenie ZK.

W przypadku pozostałych Zakładów Karnych służba była możliwa dzięki wydanej
przez dyrektora Wrocławskiego Okręgu Służby Więziennej stałej przepustce, umożli-
wiającej swobodne i nielimitowane wejścia na teren wszystkich zakładów karnych
okręgu wrocławskiego. Dodatkowo, jak co roku, do wszystkich zakładów na terenie
okręgu została rozesłana informacja o działalności ewangelickiego duszpasterza
więziennego z podaniem danych kontaktowych. 

Trzem osobom udzielałem pomocy postpenitencjarnej poprzez utrzymywanie
kontaktu (osobistego i korespondencyjnego). Jednej z nich udzielałem stałej pomocy
materialnej, głównie w postaci odzieży zbieranej wśród wrocławskich parafian.

Ważną rolę w posłudze odgrywała pomoc w utrzymywaniu kontaktów osadzo-
nych z rodzinami. Zwłaszcza w przypadku osoby aresztowanej, wobec której toczy się
postępowanie karne, utrzymywanie więzi z najbliższymi było niezwykle istotne. 
W przeciwieństwie do skazanego, aresztant nie ma możliwości korzystania z telefonu
na kartę, a odwiedziny najbliższych podczas toczącego się procesu sądowego są
ograniczane do minimum. Ponieważ odwiedziny duszpasterskie nie są objęte limita-
mi i ograniczeniami, rola duszpasterza bywa znacząca, choć wymaga dużej ostroż-
ności, by aresztowany nie miał pokusy niezgodnego z prawem wpływania na toczą-
cy się proces.

Forma pracy duszpasterskiej, tak jak w ubiegłych latach, miała przede wszystkim
wymiar indywidualny. W ramach odwiedzin kilkakrotnie udzielałem aresztowanemu
sakramentu Komunii Świętej. 

W dniu 31 marca w Zakładzie Karnym w Wołowie uczestniczyłem w premierze
filmu „Bad Boys cela nr 425”. Bohaterami obrazu są lokatorzy tytułowej celi numer
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425, więźniowie z Zakładu Karnego w Wołowie. Reżyser obrazu – Janusz Mrozowski,
który na potrzeby filmu przez 10 dni przebywał z przedstawionymi w filmie posta-
ciami - próbuje odpowiedzieć na pytanie o sens ludzkiego życia za murami więzienia.
Czy skazany ma szansę na to, żeby w takich warunkach pozostać człowiekiem? Czy
bohaterowie filmu: Artur, Boguś, Damian, Józek, Julek, Marcin, Marek, recydywiści
zamknięci razem w celi o powierzchni zaledwie 15 metrów są w stanie walczyć 
o swoje człowieczeństwo?

W dniach 14-16 kwietnia uczestniczyłem w konferencji ewangelickich kapelanów
więziennych, która odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej 
w Zakopanem. Głównym tematem konferencji było odpowiedzenie sobie na pytanie
„jak lepiej informować o pełnionej posłudze osadzonych i pracowników służby wię-
ziennej”.

W związku z tragiczną katastrofą w Smoleńsku, w której zginął m.in. ks. gen.
Adam Pilch, kapelani więzienni wystosowali do Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego list kondolencyjny. 

W dniach 4-7 października uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez
Centralny Zarząd Służby Więziennej. Główny temat czterodniowego szkolenia to
rozpoznawanie symptomów oraz pomoc osobom zamierzającym odebrać sobie życie.
Szkolenie prowadzili specjaliści więzienni, a refleksjami teologicznymi dzielili się
duchowni ewangeliccy: ks. Piotr Janik oraz ks. dr Marek Uglorz. W konferencji wzięła
udział także grupa kapelanów prawosławnych.

W roku 2010 kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego podjęli
decyzję o zaprojektowaniu i opublikowaniu strony internetowej. Zadanie powierzo-
no ks. Marcinowi Orawskiemu. Inauguracja strony miała miejsce w pierwszą Niedzielę
Adwentu - 28 listopada. Witryna zawiera najważniejsze informacje dotyczące działal-
ności kapelanów, materiały konferencyjne oraz publikacje kapelanów. Znajdują się
tam również dane kontaktowe kapelanów więziennych. Do końca roku 2010 strona
zanotowała blisko 2000 odwiedzin.

Kończąc sprawozdanie pragnę poinformować, że zarządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2010 r. trzech kapelanów więziennych otrzymało
medale za zasługi w pracy penitencjarnej: ks. Piotr Mendroch złotą odznakę, ks. Ry-
szard Pieron srebrną, a ks. Marcin Orawski brązową. Uroczystość wręczenia odznak
odbyła się 26 kwietnia 2010 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej 
w Warszawie, a odznaczenia wręczył minister sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski. 
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