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Streszczenie

Niniejsza praca badawcza analizuje wizerunek Służby Więziennej w specjalistycz-
nym miesięczniku, jakim jest Forum Penitencjarne wydawane przez Centralny Zarząd
Służby Więziennej. Do jego napisania wykorzystano badania empiryczne przeprowa-
dzone z użyciem klucza kategoryzacyjnego, dzięki któremu możliwe było wyodrębnienie
cech pożądanych u więzienników, problemów i kontrowersji, z którymi boryka się śro-
dowisko penitencjarne oraz priorytetów w obowiązkach Służby.
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The image of Prison Services in ‘Forum Penitencjarne’ Monthly
Abstract

In this study we analyze the image of the Prison Service presented in a specialized
monthly, entitled ‘Forum Penitencjarne’ [Penitentiary Forum] and published by the HQ
of the Polish Prison Service. The paper is based on empirical studies carried out with
the categorization key which helped to distinguish individual traits looked for among
prison officers, pinpoint issues and controversies faced by the penitentiary community,
and identify priority tasks of the Service.
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Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej obro-
nionej w 2012 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocja-
lizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. prof.
UW Aleksandry Korwin-Szymanowskiej. Porusza kwestię wizerun-
ku Służby Więziennej, który kreowany jest w czasopiśmie „Forum
Penitencjarne”. Do jego napisania wykorzystano badania empiryczne
przeprowadzone z użyciem klucza kategoryzacyjnego, dzięki któremu
możliwe było wyodrębnienie cech pożądanych u więzienników, pro-
blemów i kontrowersji, z którymi boryka się środowisko penitencjarne
oraz priorytetów w obowiązkach Służby.

Analizowany periodyk, jak informuje stopka redakcyjna, jest mie-
sięcznikiem wydawanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej
przy Ministerstwie Sprawiedliwości, adresowanym do funkcjonariuszy
i pracowników Służby. Choć jego adresaci są ściśle określonym krę-
giem odbiorców, warto pamiętać, że więzienie jest instytucją, z którą
należy się liczyć w społeczeństwie obywatelskim, ponieważ w ogrom-
nym stopniu wpływa zarówno na swoich członków, jak i na ekosystem,
w którym działa (Goffman 2011: 22). Analiza czasopisma wewnętrz-
nego, pisanego „przez nas dla nas” może ukazać, które cechy są u per-
sonelu (i przez personel) pożądane, rozwijane i wzmacniane, oraz jaki
ma to związek z celami oficjalnie stawianymi przed kadrą penitencjar-
ną. Czasopismo „Forum Penitencjarne” prenumerowane jest również
przez uczelnie wyższe — znajdziemy je między innymi w zasobach
bibliotek uniwersyteckich w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu,
w Toruniu, w Łodzi, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w wielu
innych, tak więc „Forum” ma szanse trafić do osób związanych z pe-
nitencjarystyką naukowo oraz do przyszłych wysoko wykształconych
funkcjonariuszy i pracowników więzień. Z tego też powodu należy
poświęcić uwagę treściom prezentowanym w „Forum”, wszak mogą
one w ogromnym stopniu kształtować obraz środowiska u przyszłych
więzienników, obecnie studentów (więc u osób mających niewielkie
bądź żadne doświadczenie w kontakcie z instytucjami izolacyjnymi, co
może sprawiać, że treści poznawane w toku kształcenia i publikowane
na łamach „Forum” przyjmować będą w całości, dosłownie, nie ana-
lizując danego zagadnienia z różnych perspektyw). „Forum” prezen-
tuje perspektywę szerszą niż jednostka penitencjarna, w której dany
funkcjonariusz bądź pracownik cywilny służy; przedstawia pewien ob-
raz tej grupy społeczno-zawodowej, charakteryzującej się określonymi
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cechami, wartościami, przekonaniami, zachowaniami. W ten sposób
miesięcznik realizuje kreacyjną funkcję mediów (Łaciak 2005: 23) —
przekaz medialny nie jest „suchą”, bezosobową rejestracją zjawisk, ale
kreacją rządzącą się określonymi prawami. Nie zawsze jest to wierność
rzeczywistości i obiektywizm (Łaciak 2005: 21–22). Wszystkie media
są elementami kultury, a ta wpływa kształtująco na tożsamość zarów-
no jednostek, jak i grup społeczno-zawodowych (Gajda 2007: 84–86).
Z wymienionych powodów ważne jest zastanowić się, jakie wartości
propaguje „Forum Penitencjarne”.

Warto poświęcić chwilę na zanalizowanie tytułu czasopisma. Sło-
wo forum jest wyrazem zapożyczonym z języka łacińskiego. Znaczenie
dominujące współcześnie odnosi się do ‘miejsca, gdzie są rozważane,
osądzane i załatwiane sprawy ważne, dotyczące spraw publicznych’.
Leksem forum utrwalił się również w kolokwialnym frazeologizmie
„wywlekać coś na forum”, co znaczy ‘podawać do wiadomości ogółu’
raczej niechlubnych. W języku do czynienia mamy również z wtórnym
użyciem słowa forum w znaczeniu ‘spotkania, na którym omawia się
określone problemy’, jak również ‘ogół członków takiego spotkania’
(Długosz-Kurczabowa 2008: 200–201). Tytuł czasopisma wskazuje za-
tem, że publikowane artykuły będą dotyczyły wspólnych problemów
dla audytorium periodyku i że będzie to swoisty „głos ludu”, ponie-
waż autorzy artykułów są praktykami, ekspertami — osobami bezpo-
średnio związanymi z poruszaną problematyką, a ich zdanie jest dla
czytelnika istotne. Nowe słowniki wyrazów obcych do przytoczonych
znaczeń dodają ‘internetową formę dyskusji, służącą do wymiany in-
formacji i poglądów między różnymi osobami, zwykle o podobnych
zainteresowaniach’ (Latusek 2008: 298) — znaczenie to wskazuje na
otwartość płaszczyzny dyskusji na nowych członków i nowe opinie.
Drugi człon tytułu, epitet penitencjarne, również nasuwa wiele skoja-
rzeń (Szczepaniak 2003: 30). Po pierwsze — łacińskie poena, oznacza
„pokutę”, „odszkodowanie”, ale również „karę” i „zemstę”. Od cza-
sów rzymskich stosuje się je do określenia kary publicznej, będącej
konsekwencją przekroczenia norm prawa karnego. Po drugie — poeni-
tere to czasownik określający ‘żałowanie czegoś, odczuwanie skruchy’
(Latusek 2008: 668). Znaczenie to jest więc dużo bliższe wewnętrznym
przeżyciom podmiotu, które mają miejsce w momencie popełniania
czynów niezgodnych z sumieniem. Po trzecie — w tradycji Kościoła
katolickiego penitentia jest używana w znaczeniu „pokuty”. Słowo pe-
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nitencjarny, choć wywodzące się z tej samej rodziny, co przytoczone
wcześniej leksemy, współcześnie jest mocno powiązane z prawem kar-
nym, gdzie znaczenie prawne i moralne uległo scaleniu w momencie
narodzin koncepcji kary celowej (Utrat-Milecki 2010: 76–80); ozna-
cza ‘poprawczy, karny’, ‘odnoszący się do kar, więźniów, więziennic-
twa’, ‘dotyczący metod wychowawczych, stosowanych wobec więźnia
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności’ (Latusek 2008: 668).
Możemy się zatem spodziewać, że „Forum Penitencjarne” to miejsce
dyskusji, wymiany spostrzeżeń, szczerzenia informacji, uzgadniania
wspólnych stanowisk w kwestiach dotyczących konkretnie środowi-
ska penitencjarnego i bez udziału osób trzecich, dlatego też analiza
„Forum” jest dobrym sposobem na spenetrowanie środowiska funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych jednostek penitencjarnych, żeby
przekonać się, jakie zadania i ideały wypełniają w swej codziennej pra-
cy. Środowisko funkcjonariuszy więziennych jest mało eksplorowane
(w Polsce i na świecie) — co może wiązać się z niesłusznie niskim uzna-
niem społecznym więzienników (Ciosek 2003: 252–253). Badanie tego
środowiska, również poprzez analizę prasy, prowadzi do wzmocnienia
prestiżu zawodowego personelu więziennego, co jest rzeczą niezwykle
istotną (Gajdus, Gronowska 1998: 39).

Ramy dla rzeczywistości penitencjarnej wytyczają akty norma-
tywne, więc wykonanie kary zależy od ustawodawcy — jeśli ma wizję
represyjną, kara będzie odwetowa i dotkliwa; jeśli ma wizję resocjaliza-
cji, będzie ustanawiał prawo kierując się zaleceniami pedagogicznymi.
Odnosi się to do odwiecznych pytań: karać czy wychowywać? Prawo
powinno być retrybutywne czy restytucyjne? Pracownicy sektora peni-
tencjarnego winni kłaść nacisk na zemstę i represję, czy może motywo-
wać podopiecznych do naprawy i zadośćuczynienia? W resocjalizacji
ciężko znaleźć granicę między tymi dwiema strategiami, często krzy-
żują się one tworząc dziwne twory typu „wychowanie za przestępstwo”
i „karanie za niedostosowanie społeczne” (Szczepaniak 2003: 37).

Żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, po której stronie opowia-
dają się twórcy „Forum”, użyto wspomnianego już klucza kategory-
zacyjnego. Jest to narzędzie stosowane w analizie zawartości prasy.
Metodę tę zaprojektował B. Berelson wyróżniając cztery cechy prawi-
dłowo wykonanej analizy treści (Pisarek 1983: 29–32). Musi być ona
syntaktyczna i semantyczna (czyli powinna ograniczać się do analizy
treści wypowiadanych przez autorów wprost, nie zajmując się ukryty-
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mi intencjami i reakcjami, jakie ma za zadanie wywołać), obiektywna
(czyli powinno jej dokonywać kilku badaczy pracujących niezależnie
od siebie nad tymi samymi przekazami, wykorzystując to samo na-
rzędzie badawcze, co w efekcie powinno doprowadzić do otrzymania
takich samych wyników surowych) i systematyczna (czyli całość dane-
go komunikatu powinna zostać przeanalizowana z użyciem wszystkich
części klucza kategoryzacyjnego). Tak rozumiana analiza prasy miała
być techniką ilościową; W. Pisarek wskazuje jednak, że od lat siedem-
dziesiątych XX wieku zmniejsza się zainteresowanie badaczy ilościową
analizą zawartości prasy i ocenia to jako tendencją pozytywną (1983:
60–61). Analizując przekazy wytworzone przez konkretnego nadawcę
możemy osiągnąć różnorakie cele — możemy określić cechy nadawcy
(intencje, nastawienie, preferowane wartości), możemy ujawnić jego
interesy i oblicze ideowo-polityczne, możemy ocenić zgodność zawar-
tości przekazów z deklaracjami nadawców lub zaleceniami dysponen-
tów (Pisarek 1983: 51–52). Analiza taka może być stosowana do ba-
dania zawartości książek, magazynów, gazet, pojedynczych artykułów,
a także dzienników radiowych, fotografii, programów telewizyjnych
(Pisarek 1983: 45–46).

Do prawidłowej analizy treści prasy należy zatem zastosować
techniki ilościowo-jakościowe. Techniki ilościowe będą zliczać często-
tliwość występowania badanych zjawisk, posługując się obliczeniami
matematycznymi i statystycznymi (Juszczyk 2007: 238–241). Pomo-
cą do nich będzie zastosowanie narzędzia badawczego zwanego przy
analizie prasy kluczem kategoryzacyjnym. Poprzez zastosowanie tech-
nik ilościowych możliwe będzie zastanowienie się, czy autorzy „Fo-
rum Penitencjarnego” stoją po stronie realizowania przez więzienie
funkcji represyjnej (co przejawiać się może przewagą publikowania
treści związanej ze zbrojeniem, odstraszaniem, środkami przymusu
i tym podobnymi), czy jednak resocjalizacyjnej (można się domyślać,
że w tym przypadku częściej by publikowano opisy wzorów osobowych
realizujących te ideały w codziennej pracy, pisano by o terapii, o twór-
czych metodach resocjalizacji). Techniki jakościowe, opozycyjne wo-
bec technik ilościowych (i dopełniające je) polegają na całościowym,
holistycznym opisie analizowanych zjawisk (Juszczyk 2007: 241–247).
Istotną cechą tych technik jest subiektywizm badacza, rozumiany jako
samodzielne sięganie po interpretacje, odwoływanie się do własnych
przeczuć i doświadczeń. Poprzez zastosowanie badań jakościowych
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do analizy „Forum” możliwe było zastanowienie się, czy miesięcznik
spełnia raczej funkcje rejestrujące zdarzenia mające miejsce w rzeczy-
wistości (na przykład poprzez obiektywne informowanie o Grupach
Interwencyjnych Służby Więziennej), czy raczej kreujące (na przykład
często przywołując autorskie programy resocjalizacyjne), jak również
zastanowienie się, czego dotyczą numery „monograficzne” realizujące
w większości jeden temat wiodący.

Przy projektowaniu badań zastosowano procedurę badawczą
utworzoną przez W. Pisarka (1983: 59–110). Etapem pierwszym by-
ło przygotowanie koncepcyjne, w którym problem badawczy został
przejrzyście i jednoznacznie określony, a także sprecyzowane zosta-
ły kategorie badanych cech — to niezwykle istotny etap, ponieważ
w zależności od tego, jakich kategorii cech szukamy, inne cechy wy-
łaniają się na plan pierwszy. Ustalono jednostki analizy i kategory-
zacji (czyli te elementy zawartości przekazu, które są w trakcie ana-
lizy klasyfikowane według kategorii przyjętego klucza). W analizie
czasopism mogą to być: litera, morfem (bądź semem), wyraz (rozu-
miany szeroko, więc również jako pojęcie lub nazwa własna), sąd,
zdanie, akapit, postać, cała wypowiedź prasowa, sąd pojedynczy (zwa-
ny też asercją bądź tematem) — niniejsze badania wykorzystywały
właśnie tę jednostkę, odnosząc się bezpośrednio do poszukiwania
treści związanych z represją i resocjalizacją. Kolejnym etapem było
ustalenie jednostek pomiaru i obliczeń; standardowo przyjmuje się,
iż może to być powierzchnia liczona w centymetrach kwadratowych
wypowiedzi, mogą to być zliczone znaki w niej użyte bądź często-
tliwość ich pojawiania się. W poniższych badaniach empirycznych
analizie poddano artykuły wyselekcjonowane według następujących
kryteriów:

• Data pojawienia się artykułu (analizowano numery „Forum Pe-
nitencjarnego” z lat 2010 i 2011, w sumie dwadzieścia cztery cza-
sopisma; wybór tych roczników zdeterminowany był nowelizacją
Ustawy o Służbie Więziennej),

• Występowanie w publikacji wyraźnego związku z badaną pro-
blematyką wizerunku Służby — związek ten mógł występować
w sposób bezpośredni (dotycząc bezpośrednio tematu persone-
lu penitencjarnego) lub w sposób pośredni (na przykład opisy
aktywności podejmowanych przez osoby umieszczone w jednost-
kach penitencjarnych),
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• Objętość publikacji: w analizie uwzględniano artykuły i zdjęcia
zajmujące minimum 1/3 strony A4.
Ponieważ kolumny „Forum Penitencjarnego” są łamane w trzech

szpaltach, przy obliczeniach ilościowych pełnej stronie przyporząd-
kowano 3 jednostki analizy. Jeśli tekst bądź zdjęcie zajmowały jedną
szpaltę bądź 1/3 trzech szpalt, przyporządkowano im 1 jednostkę; jeśli
zajmowały dwie szpalty bądź 2/3 trzech szpalt, przyporządkowano im
2 jednostki; pół strony odpowiednio otrzymało 1,5 jednostki.

Zanim przejdziemy do rozważań na temat wizerunku Służby na
łamach „Forum Penitencjarnego” warto poświęcić chwilę ideałowi
funkcjonariusza — jak powinien zachowywać się na co dzień w pracy
i poza nią; jakie powinien mieć zalety, a jakie wady są w tym zawo-
dzie nie do zaakceptowania; jakie umiejętności powinien rozwijać.
W Polsce informacji tych dostarczają: Ustawa o Służbie Więzien-
nej z 9 kwietnia 2010 roku oraz towarzyszące jej akty wykonawcze.
W artykułach 27–29 Ustawy znajdziemy wytyczne, że funkcjonariusze
i pracownicy penitencjarni muszą być pełnoletni i dysponować pełnią
praw publicznych; nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wy-
rokiem sądu za przestępstwo umyślne ani takie, wobec których sąd
warunkowo umorzył postępowanie karne. Powinni się charakteryzo-
wać odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym, wysokim
poziomem moralnym, leży na nich obowiązek ciągłego dokształca-
nia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powinni w codziennej
pracy pozostawać praworządni, bezstronni i humanitarni, szanować
prawa i godność osadzonych, pozytywnie oddziaływać własnym przy-
kładem. Ustawodawca zakazał im również uczestnictwa w takiej dzia-
łalności, która podważa autorytet Służby. Prawodawca posłużył się
również klauzulą generalną, określając, że funkcjonariusze peniten-
cjarni powinni posiadać „zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą
na zatrudnienie na określonym stanowisku”. Omawiana Ustawa zastą-
piła funkcjonującą przez czternaście lat Ustawę o Służbie Więziennej
z 26 kwietnia 1996 roku. Warto podkreślić istotne różnice dotyczące
personelu więziennego między obiema Ustawami.

Artykuł 12 Ustawy o Służbie Więziennej z 26 kwietnia 1996 roku
jest bardzo bliski artykułowi 27 w Ustawie późniejszej, jednak wykre-
ślono podpunkty trzeci i czwarty, podkreślające role funkcjonariuszy
w staraniach, aby wykonanie kary przyczyniało się do przygotowania
skazanych do życia w społeczeństwie oraz w pomaganiu skazanym
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odnaleźć sposób na rozwiązanie ich problemów. Zmienione zosta-
ły również podstawowe zadania, które przed SW stawiał artykuł 1,
punkt 3: poza prowadzeniem działalności resocjalizacyjnej, polega-
jącej przede wszystkim na organizowaniu pracy sprzyjającej zdoby-
waniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu oraz prowadzeniu zajęć
kulturalno-oświatowych, personel więzienny miał zapewniać osobom
skazanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych wa-
runków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej. Nowa
ustawa dodaje do działań resocjalizacyjnych zajęcia z zakresu kultu-
ry fizycznej i sportu oraz specjalistyczne oddziaływania terapeutycz-
ne, co jest niewątpliwym dostosowaniem ustawodawstwa do obecnych
standardów. Do artykułu 2 dopisano obowiązek humanitarnego trak-
towania osób pozbawionych wolności (Szymanowski 2010: 4). Pod-
stawowe zadania Służby zostały również rozwinięte o przepis doty-
czący współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestęp-
czości.

Zanim obecna Ustawa została ostatecznie przegłosowana przez
Sejm i Senat, ustawodawca zasięgnął opinii specjalistów. Jednak jak
możemy przeczytać w opinii P. Moczydłowskiego (2010: 3–4) pro-
jekt owej ustawy nie był konsultowany ze środowiskiem eksperckim
w trakcie tworzenia go i wystąpiono z prośbą o zrecenzowanie go
w „skandalicznie krótkim terminie”, jakby sugerując, że ustawodaw-
ca nie weźmie pod uwagę rekomendacji wniesionych przez prakty-
ków i ekspertów. Potwierdza to perspektywa przedstawiona w opinii
M. Konopczyńskiego, który w uwagach wstępnych do opinii zaznaczył,
że Ustawa tworzona jest w bardzo specyficznym kontekście społecz-
nym (2010: 3) (po kilku głośnych samobójstwach więźniów, w trak-
cie wymian dokonywanych na stanowiskach ministra sprawiedliwości
i szefa więziennictwa), kiedy to media skutecznie manipulowały opi-
nią publiczną, żerując na lęku przed przestępczością i prezentując
sprawy penitencjarne jako wymagające natychmiastowych rozwiązań
(i natychmiastowych efektów — w postaci gwałtownego obniżenia po-
ziomu przestępczości), przez co przeciętny obywatel mógł poczuć się
bezradny wobec kraju przesiąkniętego patologią, z którą państwo nie
potrafi sobie poradzić. Powszechnie wiadomo, że w takim klimacie
społecznym popularyzują się poglądy, które sprzyjają reakcjom odwe-
towym (Utrat-Milecki 2010: 111–113) — zaostrzaniu kar, zwiększaniu
dyscypliny izolacyjnej i penalizowania wszelkich czynów.
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Zdaniem M. Konopczyńskiego od lat można było obserwować
zmiany idące w kierunku większej totalizacji więzień. Wspomina
on o nowelizacjach wymuszających coraz dalej idącą dyspozycyjność
funkcjonariuszy (co pogłębiało paramilitarny charakter ich służby),
o napięciach wewnątrz tej Służby, o blokadzie w naborze kadr kwalifi-
kowanych (szczególnie lekarzy, psychologów i pedagogów), o dużym
nasileniu zachowań dewiacyjnych wśród funkcjonariuszy (na przykład
alkoholizmu) (Konopczyński 2010: 4–5). Są to tendencje bardzo nie-
pokojące, ponieważ idące w kierunku odwrotnym do międzynarodo-
wych standardów mających na celu humanizowanie instytucji karnych
— w Polsce wciąż obecna jest hermetyzacja środowiska i przedkłada-
nie dyscypliny nad kreatywne metody postępowania ze skazanymi.

Paweł Moczydłowski, były Dyrektor Generalny SW, krytykuje pa-
ramilitarność formacji, widzi w tym anachronizm pozostały po ustroju,
w którym więzienie służyło przede wszystkim przetrzymywaniu osób
uznawanych za wrogów systemu; wiązało się to z represyjną funkcją
więzień, dlatego też ich pracownicy powinni byli przede wszystkim
umieć zdyscyplinować więźniów. Nakręcało to błędne koło buntów,
wydawania amnestii z powodu przeludnień, brutalizacji zachowań
Służby, będącej aparatem wykonawczym partii rządzącej. Przemoc
stosowana przez funkcjonariuszy, brak otwarcia na potrzeby prze-
bywających w deprywacji osadzonych oraz przeludnienie ówczesnych
więzień sprawiało, że prężnie rozwijało się „drugie życie”, dzierżąc rze-
czywistą władzę w placówkach. Właśnie dlatego paramilitarny, prze-
mocowy charakter SW nie funkcjonuje już w państwach demokratycz-
nych (Moczydłowski 2010: 4–5). Jerzy Kwaśniewski również krytykuje
wojskowy charakter Służby, zwracając uwagę na niezgodny ze standar-
dami międzynarodowymi wzorzec osobowy funkcjonariusza (wśród
rozlicznych stawianych przed nim wymagań pomija się na przykład
fakt, że powinna to być osoba wyspecjalizowana w problemach osób
młodocianych czy dorosłych osadzonych w więzieniu), oraz fikcję apo-
lityczności, ponieważ zaraz za tą deklaracją idzie podległość podmio-
towi politycznemu, jakim jest Minister Sprawiedliwości (2010). W Pol-
sce jednak charakter wojskowy Służby przejawia się przez obowiązek
umundurowania (choć obecnie zezwala się funkcjonariuszom w dzia-
łach penitencjarnych nosić ubrania cywilne), uzbrojenia, w przepisach
określających możliwość zastosowania broni, w hierarchii stopni służ-
bowych od szeregowca do generała i w typowo wojskowej karności
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wobec rozkazów przełożonych (Ciosek 2008: 330–331), choć ową pa-
ramilitarność należałoby ograniczyć do pracowników działu ochrony
(Konopczyński 2010: 9–10).

Czas zastanowić się, jak wytyczone przez ustawodawcę cele mają
się do tych realizowanych przez „Forum Penitencjarne”. Do głównych
zadań periodyku należy zarówno promowanie humanizacji, prawo-
rządności i praw człowieka, jak i wyjaśnianie uprawnień przysługu-
jących personelowi więziennemu (Zarządzenie nr 87/2010 Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 grudnia 2010 roku). Z przepro-
wadzonych badań jasno wynika, że „Forum” w większej mierze stawia
na resocjalizację, niż na represję — artykuły związane z resocjalizacją
liczyły 519,5 jednostek analizy, a artykuły związane z represją 237,5
jednostek, więc treści związane z resocjalizacją pojawiają się ponad
2,16 razy częściej.

Wyk. 1. Treści związane z resocjalizacją i represją na łamach „Forum Penitencjarnego”
w latach 2010 i 2011
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Działania naprawcze są jednak poddawane w wątpliwość. „Wciąż
ścierają się dwie koncepcje: jedna mówiąca, że kara powinna być jak
najbardziej dotkliwa, a więzienia skupiać się głównie na izolowaniu
przestępców od społeczeństwa, i druga, która w zmianie wewnętrz-
nych przekonań widzi jedyną szansę na odciągnięcie skazanego od
ponownego popełniania przestępstwa. (…) Jest jednak sposób, by
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podejmowane działania były skuteczne. Sposób, aby dać skazanym
poczucie, że zmiana na lepsze się opłaca. To oddziały terapeutycz-
ne” (Wójtowicz 2011: 18). Analizowane artykuły jasno wskazują, że
w jednostkach penitencjarnych realizowanych jest wiele innowacyj-
nych programów resocjalizacyjnych, o których opinia publiczna nie
jest informowana w wystarczającym stopniu. W miesięczniku często
pojawiają się artykuły prezentujące różnorodność form pracy ze ska-
zanymi: na przykład stworzenie wystawy i filmu o Holocauście przez
osadzonych w Zakładzie Karnym we Włocławku, zorganizowanie ga-
lerii w Areszcie Śledczym w Kielcach, utworzenie teatru dla dzieci
w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach, branie udziału w lo-
kalnych akcjach charytatywnych i zbiórce środków pieniężnych na
sprzęt medyczny w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie (Kochań-
ski 2010: 18–19). W okręgu krakowskim osadzeni organizują akcje
charytatywne (uzyskane pieniądze przekazywane są między innymi
na rzecz Domu Małego Dziecka, Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, osób
poszkodowanych powodzią, dzieci z najuboższych rodzin, schronisk
dla zwierząt), wykonują drewniane zabawki i pomoce dydaktyczne dla
dzieci przedszkolnych, przepracowują kilkaset tysięcy godzin rocznie
na rzecz samorządów i placówek pomocowych we współpracy ze spe-
cjalistami cieszącymi się autorytetem społeczności lokalnej, co ułatwia
opinii publicznej zaakceptowanie skazanych, a im — zmianę motywa-
cji i postaw (Wacławek 2011: 18–19). Coraz popularniejszą metodą
oddziaływań staje się działalność ekologiczna: „Działania angażują-
ce więźniów w sprawy ochrony środowiska mają kilka celów i przy-
noszą pozytywne wyniki na różnych płaszczyznach. Pierwsza, która
przychodzi na myśl, to płaszczyzna ekonomiczna (…). Druga, to wa-
lor edukacyjny, lepszego poznania świata, w którym żyjemy. Nauka
szacunku dla niego i takich zachowań, które pomagają chronić zagro-
żoną przyrodę. Najważniejsza zaś, opiera się na tym, że ten rodzaj
pracy dla społeczeństwa i środowiska ułatwia readaptację i powrót
do normalnego życia. To budowa prospołecznych postaw i świadome,
zaangażowane spojrzenie na otaczający nas świat” (Korwin-Szyma-
nowski 2011b: 3). Ciekawą metodą jest też biblioterapia, a korzyści
resocjalizacyjne przynosi nie tylko czytanie książek przez więźniów,
ale również czytanie książek dzieciom: „Czytają dzieciom nie tylko
w szkołach, domach dziecka czy przedszkolach. (…) To dowód ela-
styczności służby w stosunku do działań mogących pomóc w pracy
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z osobą pozbawioną wolności. W niektórych placówkach wiele lat te-
mu wychowawcy urządzali kąciki zabaw dla dzieci, gdzie mogły one
w nieco mniej budzących więzienne skojarzenia warunkach spotkać
się z odbywającym karę rodzicem” (Korwin-Szymanowski 2011c: 21).

Programy resocjalizacyjne realizowane w placówkach peniten-
cjarnych zostały docenione na świecie — wystarczy przypomnieć
Kryształową Wagę Wymiaru Sprawiedliwości, główną nagrodę w kon-
kursie z czerwca 2009 organizowanego przez Komisję Europejską
i Radę Europy. Polskich więzienników nagrodzono za projekt „Wo-
lontariat skazanych w Polsce”: „Więźniowie dobrowolnie niosą pomoc
osobom najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym, w podeszłym
wieku, przebywającym w hospicjach, domach pomocy społecznej. Ko-
lejne cenione programy, jak «Atlantyda» czy «Tikkun — naprawa»
uczą więźniów tolerancji, historii oraz poszanowania innych kultur,
za pomocą choćby porządkowania cmentarzy należących do innych
wyznań” (Pilarska-Jakubczyk 2011: 24).

Wychowawcy udzielający się na łamach „Forum Penitencjarne-
go” wskazują również na rolę programów resocjalizacyjnych: „Chodzi
także o to, żebyśmy zaczęli bardziej serio zastanawiać się nad tym,
jakie oddziaływania prowadzimy. Czy można określić je jako rzetelne
interwencje? (…) Pamiętajmy, jeśli zamiast resocjalizacją będziemy
zajmowali się radosną twórczością penitencjarną, nie osiągniemy ce-
lu wykonania kary pozbawienia wolności. Społeczeństwo będzie nas
krytykować, i słusznie, bo przecież nie po to nas utrzymuje, żebyśmy
wchodzili w rolę oficera rozrywkowego zajmującego się przyjemnym
zagospodarowaniem wolnego czasu” (Majcherczyk 2010: 24–25). Au-
tor artykułu wskazuje też na zadziwiający paradoks — że ani w szko-
łach oficerskich, ani na kursach dla starszych wychowawców nie uczy
się opracowywania ani realizacji programów resocjalizacyjnych, tak
jakby zarówno dla ustawodawcy, jak i dla dydaktyków, projektowanie
programów nie było rzeczą ani trudną, ani istotną.

Żeby resocjalizacja mogła być w zakładach karnych i aresztach
śledczych możliwa, jednostki te muszą być w odpowiedni sposób za-
bezpieczone: „Oddziaływania o charakterze wychowawczym i korek-
cyjnym możliwe są tylko w warunkach sprzyjających atmosferze spo-
koju, dyscypliny i porządku skutkujących poczuciem bezpieczeństwa
w wymiarze jednostkowym — więźnia, ale także funkcjonariusza lub
pracownika SW” (Wągiel-Linder 2011: 12). W ten sposób dochodzi do
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swoistego sprzężenia zwrotnego represji z resocjalizacją. Znalezienie
równowagi między tymi dwoma oddziaływaniami jest rzeczą niezwy-
kle trudną. Dobrze obrazuje to wydarzenie nieudanej ucieczki więźnia
(został schwytany niedługo po przekroczeniu bramy) z kwietnia 2010:
„Kierownictwo jednostki zdaje sobie sprawę z tego, że do [ucieczki
więźnia] mogłoby nie dojść. Rok wcześniej, na polecenie wyższego
przełożonego, zamieniono wygrodzenie śluzy. Była tam siatka z drutu
ostrzowego, której dotknięcie mogło poranić. Zastąpiono ją zwykłą
siatką. «Bo tak będzie bardziej humanitarnie» — usłyszano w jedno-
stce” (Kantor 2010a: 21).

Wyjątkowo gwałtownie humanitaryzm skutkujący obniżeniem
poziomu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych krytykuje
pułkownik K. Dubiel w kontekście coraz liczniejszych napaści na per-
sonel: „Więzień, który podnosi rękę na funkcjonariusza, musi ponieść
jak najbardziej bolesne i dotkliwe konsekwencje. Zgodne z prawem,
bo mamy do tego narzędzia. Jesteśmy instytucją totalną i totalność
daje nam prawną możliwość korzystania z siły, także fizycznej. Ale
my zaczęliśmy się tego bać. Nastąpił efekt trzciny. Przed 1990 r. funk-
cjonariusze SW otrzymali etykietkę sadystów (…). Od początku lat
dziewięćdziesiątych różne organizacje praw człowieka zaczęły nas za
to atakować. I tak krok po kroku ustępowaliśmy więźniom i zaczę-
li oni rządzić znanym sobie sposobem: przemocą. (…) Jest szereg
rozwiązań, które chcę wprowadzić w oparciu o nową ustawę, cho-
ciażby znieść wymóg noszenia przez funkcjonariuszy identyfikatorów,
filmowania grupy interwencyjnej podczas akcji, przywrócić używanie
kominiarek. Nie może być mowy o zastraszaniu czy naciskach na funk-
cjonariuszy ze strony skazanych tylko dlatego, że znają ich personalia”
(Dubiel 2010a: 11). Proponowane przez K. Dubiela rozwiązania są
kontrowersyjne przy wszechobecnym trendzie humanizacji i popula-
ryzacji praw człowieka. Przyczyny obecnej trudnej sytuacji związane
są nie tylko z kierunkiem, który obrała polityka penitencjarna, ale
również ze specyfiką pracy ze specyficznym „klientem”: „Posiadanie
władzy w zakładzie karnym więźniowie często rozumieją jako stoso-
wanie przemocy, także wobec funkcjonariuszy, przemocy polegającej
na napaści fizycznej i słownej. Jeżeli mają przy tym świadomość, że
unikną odpowiedzialności, stosują taką formę władzy coraz bardziej
zuchwale, wierząc — co skutecznie się im umożliwia — że prawo,
porządek, a przede wszystkim kierownictwo więzienia są po ich stro-
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nie” (Żebrowski 2010b: 17). Podzielenie personelu więziennego, nie
dawanie wiary przez kierownictwo pozostałym funkcjonariuszom to
kolejne niepokojące zjawiska (Żebrowski 2010b: 17).

W opozycji do tego represyjnego stanowiska radzenia sobie
z przemocą ze strony osadzonych możemy przywołać inne propozy-
cje rozwiązań: „Napaściom osadzonych zapobiegają funkcjonariusze,
którzy pełnią służbę zgodnie z regulaminem, swoim zachowaniem
nie prowokujący osadzonych do agresji. W poprawie sytuacji pomo-
że też zmniejszenie liczby zewnętrznych posterunków uzbrojonych na
rzecz ochrony wewnątrz zakładu, szersza oferta pracy dla osadzonych
i innych form aktywności, a także poprawa warunków bytowych” (Że-
browski 2010a: 21). Kwestie prowokowania osadzonych przez SW są
w periodyku poruszane: „Zdarza się, że również funkcjonariusz pro-
wokuje osadzonych. Ale robi to taki, który został źle przygotowany do
pełnienia służby. Idzie na oddział i trochę się boi, więc chcąc zagłuszyć
lęk, występuje z pozycji mocnego, chcącego okazać swoją twardość,
brutalność. A przecież agresja rodzi agresję i uruchamia głupotę. Nie-
stety, on tego nie wie. Myśli, że jak huknie, to reszta się wyciszy.
Wiele błędów w przypadku prowokacji, bierze się z braku edukacji”
(Moczydłowski 2011: 13). Artykuł ten daje zatem wyraźne wytyczne
dydaktyczne, mające na celu znormalizowanie atmosfery w więzieniu.

Funkcjonariusze Służby stanowczo nie podzielają wspomnianej
krytyki umundurowania: „Służba to przede wszystkim mundur. Gdzie-
niegdzie pojawiają się głosy mówiące o całościowym bądź częściowym
rozmundurowaniu naszej formacji. Budzą one w większości zaniepo-
kojenie i sprzeciw. Najczęściej nie zdajemy sobie jednak sprawy, że
skrajnie niskim poziomem dyscypliny sami prowokujemy do trakto-
wania nas na równi z pracownikami cywilnymi” (Pietrzak 2011: 21),
„Mundur jest sygnałem, że za tą osobą stoi autorytet państwa. Funk-
cjonariusz w mundurze częściej jest postrzegany jako «urząd» i w tym
sensie mundur daje mu dodatkową ochronę. Zresztą badania potwier-
dzają, że wobec umundurowanego urzędnika petent jest mniej agre-
sywny, co dla funkcjonariuszy SW może mieć szczególne znaczenie,
biorąc pod uwagę rosnącą liczbę napaści na nich ze strony więźniów”
(Lipowicz 2010: 11), „Z zadowoleniem przyjąłem przepisy nakazują-
ce pełnienie służby w umundurowaniu. Wspólnie z jednym z kore-
spondentów z «Forum Penitencjarnego» kilkakrotnie przedstawiali-
śmy argumenty za występowaniem funkcjonariuszy SW w branżowych
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uniformach, podobnie jak czynią to przedstawiciele innych formacji
mundurowych” (Matrejek 2010: 14).

W „Forum Penitencjarnym” znajdziemy wiele cech, które są,
zdaniem twórców miesięcznika, pożądane w SW. Cechy te przywo-
ływane są bezpośrednio (przez konkretne odpowiedzi na pytanie sta-
wiane ekspertom „jaki powinien być nowoczesny personel więzien-
ny) bądź w sposób pośredni (poprzez artykuły opisujące pracę kon-
kretnych osób). Wśród cech wymienionych bezpośrednio przez Mi-
nistra Sprawiedliwości znajdziemy: oddanie służbie, odwagę i pro-
fesjonalizm, będący efektem posiadanej wiedzy, tak aby więziennik
mógł się odnaleźć w każdej sytuacji, także kryzysowej i nadzwyczajnej
(Kwiatkowski 2011: 9). Generał J. Włodarski wśród cech potrzeb-
nych funkcjonariuszowi w codziennej pracy wymienia upór, determi-
nację, zdroworozsądkowość, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość
i sprawiedliwość (2011: 11). Psycholog penitencjarna, mówiąc o mło-
dych oficerach, chwali ich (wskazując, że są lepiej wykształceni niż
kiedyś i mają większa świadomość konieczności rozwoju i doskona-
lenia), zauważa, że mają inne właściwości osobowościowe niż starsi
koledzy (umieją się dostosować do zmieniających się na przestrze-
ni lat zachowań więźniów), ale wskazuje też na elementy, nad któ-
rymi powinni jeszcze popracować: powinni pogłębić wgląd w siebie
i dokonać autodiagnozy dotyczącej kontaktów interpersonalnych, po-
nieważ liczna grupa, rozpoczynając życie zawodowe i pracę, ma nie-
rozwiązane pewne problemy osobiste. Można u nich zaobserwować
obniżone poczucie własnej wartości. Osoby te w pracy szukają do-
wartościowania, co przekładać się może zarówno na przedmiotowe
postrzeganie skazanych, jak i na zdemoralizowanie (nowym zjawi-
skiem wśród personelu jest na przykład narkomania) (Leśniak-Jarec-
ka 2011: 10). Wicekomendant COSSW wskazuje, że dla funkcjona-
riuszy najważniejsza jest znajomość przepisów, otwartość na reformy,
asertywność, komunikatywność, praworządność, tolerancyjność, pro-
społeczność oraz chęć ciągłego podnoszenia kompetencji (Korwin-
-Szymanowski 2011a: 13).

Kwestia profesjonalizmu jest niezwykle istotna w świetle stoso-
wania represji — „Służba to świadomość ważnych zadań stawianych
nam przez państwo i działanie dla dobra wspólnego. Wszystkie służby,
w tym więzienna, stoją na straży ładu społecznego i zasad rządzących
demokratycznym państwem. Z uwagi na obszar działań, również ze
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wyglądu na prawo stosowania przymusu, służby są szczególnie nara-
żone na zakusy populizmu i dehumanizacji. Stąd właśnie każde dzia-
łanie naszych funkcjonariuszy musi iść w parze z etosem zawodowym
i profesjonalizacją” (Trela 2011: 15). Komendant COSSW w trakcie
promocji oficerskich powiedział: „Nasi absolwenci to są fantastyczni,
odpowiedzialni ludzie, którzy będą z sukcesami pracować z osadzony-
mi. Poradzą sobie i nie przyniosą nam wstydu” (Hernik 2010: 15).

Liczne artykuły odwołujące się do wizerunku funkcjonariusza
SW odnoszą się do negatywnego obrazu więziennika funkcjonującego
w opinii publicznej oraz do działań, które mają na celu zmienić te
powszechne uprzedzenia. Krytyce poddawane są teksty z prasy po-
wszechnej przedstawiające SW w złym i nieprawdziwym świetle (Ko-
waluk 2010b: 30). Dbanie o poprawę wizerunku Służby w społeczeń-
stwie jest znacznym krokiem w stronę zwiększenia komfortu pracy:
„Nasza służba jest postrzegana i oceniana zwykle przez pryzmat tego,
co się w niej dzieje złego. (…) Budowanie dobrego wizerunku nie trwa
rok, ale wiele, wiele lat, które trzeba wykorzystać na pokazywanie do-
brych stron służby oraz jednostek penitencjarnych poprzez przedsta-
wienie wykonywanej w nich pracy w celu resocjalizacji osadzonych. Na
pewno «Forum Penitencjarne» ma w tym swój udział” (Chmielewski
2011: 13). Działaniami takimi bez wątpienia było zaangażowanie się
w walkę z powodzią w 2010 roku, podsumowane przez Jurka Owsiaka:
„Jeszcze do niedawna nie wiedziałem, co to są za mundury. Teraz już
wiem — to ci, co pomagają” (Kowaluk 2010a: 24).

W SW wiele jest również osób bardzo zaangażowanych w pracę.
Świadczą o tym liczne wypowiedzi publikowane na łamach „Forum”
(Dubiel 2010b: 15; Pietrzak 2010: 17; Horbacz 2010: 31). Wrażliwość
funkcjonariuszy daje wyraz również w autorskich programach resocja-
lizacyjnych, powstających nieraz „z niezwykłej wrażliwości i potrzeby
serca”, jak na przykład program readaptacji społecznej „Odzyskana
nadzieja” (Kantor 2010b: 25). W „Forum” znajduje się również wiele
artykułów o popularnym problemie personelu więziennego i wszyst-
kich pracowników sektora pomocowego — o wypaleniu zawodowym.
Ponieważ problem wypalenia może dotknąć tylko osoby naprawdę
zaangażowane w pracę pomocową (Piotrowski 2011: 24), wydaje się,
że z częstotliwości pojawiania się artykułów na ten temat możemy
pośrednio wnioskować o zaangażowaniu więzienników w realizację
stawianych przed nimi zadań.
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Praca w więzieniu jest źródłem różnorakiego stresu: związanego
z izolacją, ochroną i resocjalizacją, jak również wynikającego z niedo-
godnych warunków, wysiłku fizycznego, hałasu (Korwin-Szymanowski
2010: 23). Zjawiskiem, o którym dopiero niedawno zaczęto mówić,
jest mobbing. „[Niektórzy] zaprzeczają jego istnieniu, bo wyklucza go
bezwzględne podporządkowanie się funkcjonariuszy rozkazom i dys-
cyplinie służbowej. A autokratyczny styl zarządzania wzmacniany hie-
rarchią stopni służbowych, jest jedną z metod wywierania wpływu na
podwładnych. [Inni uważają], że bezwzględne podporządkowanie się
rozkazom i autokratyczny styl zarządzania są źródłem stresu dla funk-
cjonariusza i sprzyjają powstawaniu zachowań o charakterze mob-
bingowym. Sprzyja im też tzw. kolesiostwo w służbie, czyli tworzenie
nieformalnych grupek pracowników, którzy czasami są spokrewnieni.
(…) Badania na ten temat są nieliczne, głównie ze względu na herme-
tyczność instytucji” (Pilarska-Jakubczyk 2010: 10–11). Bez wątpienia
jednak należy je przeprowadzać, ponieważ poziom stresu odczuwane-
go w pracy więzienników będzie uniemożliwiał skuteczne wykonywa-
nie zadań zarówno izolacyjnych, jak i resocjalizacyjnych.

Wiele numerów czasopisma realizuje głównie jeden temat wio-
dący. Można je zaklasyfikować do czterech kategorii: do treści zwią-
zanych z resocjalizacją, do treści związanych z represją, do prezentacji
wzorów osobowych w Służbie oraz do opisu codzienności penitencjar-
nej. Z analizy z dwudziestu czterech numerów odrzucono numer 146
z lipca 2010 oraz 151 z grudnia 2010, ponieważ w zawartości tych mie-
sięczników nie jest możliwe wyodrębnienie tematu wiodącego. Niektó-
re tematy z kolei ciężko zaklasyfikować do jednej kategorii, dlatego
dane na poniższym wykresie nie sumują się do dwudziestu dwóch.

Częstotliwość występowania różnej tematyki obrazuje poniższy
wykres.

Poruszanie tematyki resocjalizacyjnej bez wątpienia ma upo-
wszechniać ciekawe programy w jednostkach penitencjarnych, doda-
wać wiary w możliwość zmiany osadzonego i umacniać ideały hu-
manistyczne. W „Forum” znajdziemy więc dużo artykułów poświęco-
nych prawidłowej diagnozie psychologicznej, terapii (między innymi
osób uzależnionych, przestępców seksualnych, osób mających pro-
blem z agresją), stosowaniu metod wolnościowych (takich jak SDE),
wskazówkom, jakie działania podejmować względem skazanych na
dożywotnie wyroki pozbawienia wolności, pracy wychowawcy, progra-
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Wyk. 2. Częstotliwość występowania poszczególnych tematów w tematach miesiąca
w „Forum Penitencjarnym” w latach 2010 i 2011

5

10

15

8

2
3

12

0

Resocjalizacja

Represja

Wzory osobowe

Codzienność w jednostkach penitencjarnych

mom resocjalizacyjnym, wykorzystywaniu kapitału ludzkiego i fundu-
szy unijnych w pracy SW, sprawiedliwości naprawczej.

Dwa numery poświęcone represji dotyczyły GISW i problemów
napaści na funkcjonariuszy — jako rozwiązanie proponuje się zwięk-
szenie represyjności systemu.

Przywoływanie konkretnych wzorów osobowych niewątpliwie ma
na celu upowszechnianie pozytywnych cech u funkcjonariuszy i pra-
cowników więzień. Znajdziemy więc wywyższenie funkcjonariuszy od-
znaczonych w trakcie Święta Służby (uratowali życie samobójcom, po-
za pracą zapobiegli napaściom, złapali uciekinierów, skutecznie nego-
cjowali ze skazanymi, którzy brali zakładników), promocje oficerskie
i przebieg V Kongresu Penitencjarnego.

Poruszanie tematyki codziennej pracy na łamach „Forum” ma
znaczenie nie tylko dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy mogą
być w ten sposób dowartościowani bądź poszerzyć wiedzę o funkcjono-
waniu jednostek penitencjarnych, ale informacje te są niezwykle inte-
resujące dla osób niezwiązanych zawodowo z więzieniem — zarówno
dla tych, które w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym chcą praco-
wać, jak również dla tych, które o prawdziwej rzeczywistości więzien-
nej nie mają pojęcia i bazują na obiegowych informacjach. Omówiono
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przypadek funkcjonariusza oskarżonego o nieumyślne spowodowa-
nie śmierci skazanego, który popełnił samobójstwo na służbie funk-
cjonariusza (sprawa ta była przywoływana również w kolejnych nu-
merach, zakończyła się informacją o uniewinnieniu funkcjonariusza),
problem napaści na osadzonych, reformę wprowadzającą oddziały pe-
nitencjarne, funkcjonowanie służby zdrowia w więzieniach, transporty
osadzonych, pracę psychologów penitencjarnych, terapeutów, wycho-
wawców, kierowników i kwatermistrzów, działanie systemu Noe.NET,
współpracę jednostek penitencjarnych ze środowiskiem naukowym.

Przeprowadzone badania wykazały, że „Forum Penitencjarne”
przyczynia się do szerzenia resocjalizacyjnej koncepcji kary. Zasłu-
gującym na powszechne uznanie wnioskiem płynącym z badań jest
wysoki poziom zaangażowania pracowników i funkcjonariuszy SW
w swą pracę (zaangażowanie to dotyczy wszystkich działów). Zaskaku-
jące są rozbieżności między standardami międzynarodowymi, zgodnie
z którymi pracownicy więzień powinni być państwową służbą cywilną
— funkcjonariusze SW, choć są osobami coraz lepiej wykształconymi
i wyszkolonymi, są niezwykle przywiązani do paramilitarności i w przy-
wilejach związanych z noszeniem munduru dostrzegają szansę na po-
prawę atmosfery w jednostkach penitencjarnych i wzrost poczucia
bezpieczeństwa. Są bowiem sfrustrowani bezkarnością więźniów, któ-
ra jest efektem ubocznym postępującej humanizacji — coraz częściej
spotykając się z napaściami ze strony więźniów chcą działać bardziej
represyjnie, na co prawo im zezwala, wytyczając ścisłe granice takich
działań. Wydaje się, że to bardzo istotna wskazówka w myśleniu o SW,
ponieważ jeśli personel więzienny nie czuje się bezpiecznie w swoim
miejscu pracy, nie może być mowy o skutecznych działaniach resocja-
lizacyjnych i ochronnych.

Bibliografia

Ciosek, Mieczysław (2003) Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa:
PWN.

Ciosek, Mieczysław (2008) Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna. [w:]
Bronisław Urban, Jan M. Stanik, red., Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 326–344.

Długosz-Kurczabowa, Krystyna (2008) Wielki słownik etymologiczno-historycz-
ny języka polskiego. Warszawa: PWN.



68 Marianna Rosłan

Gajda, Janusz (2007) Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury —
kulturowe uwarunkowania mediów. [w:] Bronisław Siemieniecki, red.,
Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 1. Warszawa: PWN,
s. 69–108.

Gajdus, Danuta, Bożena Gronowska (1998) Europejskie standardy traktowania
więźniów (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa
i praktyki penitencjarnej). Zarys wykładu. Toruń: „Dom Organizatora”.

Goffman, Erving (2011) Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycz-
nych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: GWP.

Juszczyk, Stanisław (2007) Metodologia badań w pedagogice medialnej, [w:]
Bronisław Siemieniecki, red., Pedagogika medialna. Podręcznik akade-
micki. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 234–269.

Konopczyński, Marek (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie
Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/
oe-131.pdf, dostęp: 22.07.2012.

Kwaśniewski, Jerzy (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie
Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/
oe-129.pdf, dostęp: 22.07.2012.

Latusek, Arkadiusz, red., (2008) Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków:
Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Łaciak, Beata (2005) Obyczajowość polska czasu transformacji. Warszawa:
„TRIO”.

Moczydłowski, Paweł (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie
Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/
oe-130.pdf, dostęp: 22.07.2012.

Pisarek, Walery (1983) Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań
Prasoznawczych.

Szczepaniak, Paweł (2003) Tematyka penitencjarna na łamach „Opieki — Wy-
chowania — Terapii”. Analiza krytyczna i rekomendacje. „Opieka Wycho-
wanie Terapia” 56: 30–40.

Szymanowski, Teodor (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie
Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/
oe-128.pdf, dostęp: 22.07.2012.

Utrat-Milecki, Jarosław (2010) Kara: teoria i kultura penalna. Perspektywa
integralnokulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

A k t y p r a w n e

Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 1996 nr 61
poz. 283.



Wizerunek Służby więziennej na łamach „forum penitencjarnego” 69

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523.
Zarządzenie nr 87/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 grud-

nia 2010 roku, http://www.nszzfipw.org.pl/vademecum/zarzadzenia/z_
87_2010.pdf, dostęp: 2.08.2012.

Ź r ó d ł a

Chmielewski, Stanisław (2011) Nie mamy się czego wstydzić. Rozmowę przepr.
Elżbieta Szlęzak-Kawa. „Forum Penitencjarne” 158: 12–13.

Dubiel, Krzysztof (2010a) Musimy odzyskać to, co straciliśmy. Rozmowę
przepr. Jadwiga Cegielska. „Forum Penitencjarne” 141: 10–11.

Dubiel, Krzysztof (2010b) No to jesteście oficerami! „Forum Penitencjar-
ne” 147: 15.

Hernik, Jan (2010) Fantastyczni i odpowiedzialni. „Forum Penitencjarne” 147:
15.

Horbacz, Mirosław (2010) Nazywam się Mirosław Horbacz. „Forum Peniten-
cjarne” 143: 31.

Kantor, Aneta (2010a) Otwarta brama nie gwarantuje skutecznej ucieczki. „Fo-
rum Penitencjarne” 144: 20–21.

Kantor, Aneta (2010b) Odzyskana nadzieja. „Forum Penitencjarne” 144: 24–
–25.

Kochański, Piotr (2010) Różnorodność form. „Forum Penitencjarne” 149: 18–
–19.

Korwin-Szymanowski, Grzegorz (2010) Choroby związane ze służbą. „Forum
Penitencjarne” 150: 23.

Korwin-Szymanowski, Grzegorz (2011a) Kaliska Alma Mater. „Forum Peni-
tencjarne” 153: 13.

Korwin-Szymanowski, Grzegorz (2011b) Po obu stronach muru zielono. „Fo-
rum Penitencjarne” 161: 3–4.

Korwin-Szymanowski, Grzegorz (2011c) Czytanie w ważnej sprawie. „Forum
Penitencjarne” 163: 21.

Kowaluk, Krzysztof (2010a) To ci, co pomagają. „Forum Penitencjarne” 147:
24.

Kowaluk, Krzysztof (2010b) Konfabulacje „Dziennika GP”. „Forum Peniten-
cjarne” 147: 30.

Kwiatkowski, Krzysztof (2011) By praca stała się pasją. Rozmowę przepr.
Grzegorz Korwin-Szymanowski. „Forum Penitencjarne” 159: 9.

Leśniak-Jarecka, Anna (2011) Wykształcenie i samopoznanie. Rozmowę
przepr. Grzegorz Korwin-Szymanowski. „Forum Penitencjarne” 159: 10.

Lipowicz, Irena (2010) Będę bronić także praw funkcjonariuszy. „Forum Peni-
tencjarne” 148: 11.



70 Marianna Rosłan

Majcherczyk, Andrzej (2010) Zgodnie z zasadami sztuki… penitencjarnej. „Fo-
rum Penitencjarne” 142: 24–25.

Matrejek, Jacek (2010) Mundur zdobi. „Forum Penitencjarne” 149: 14.
Moczydłowski, Paweł (2011) Funkcjonariusz jest jak państwo. Rozmowę

przepr. Elżbieta Szlęzak-Kawa. „Forum Penitencjarne” 156: 12–13.
Pietrzak, Mieczysław (2010) Gry penitencjarne. „Forum Penitencjarne” 144:

17.
Pietrzak, Mieczysław (2011) Dyscyplina w SW . „Forum Penitencjarne” 159:

21.
Pilarska-Jakubczyk, Agata (2010) Mobbing w Służbie. „Forum Penitencjar-

ne” 150: 10–11.
Pilarska-Jakubczyk, Agata (2011) W Genewie o przeludnieniu. „Forum Peni-

tencjarne” 152: 24.
Piotrowski, Andrzej (2011) Co piąty funkcjonariusz chce odejść. Rozmowę

przepr. Agata Pilarska-Jakubczyk. „Forum Penitencjarne” 155: 24–25.
Trela, Krzysztof (2011) Największym atutem są ludzie. Rozmowę przepr. To-

masz Wacławek. „Forum Penitencjarne” 153: 15.
Wacławek, Tomasz (2011) Działamy poza murami. „Forum Penitencjar-

ne” 153: 18–19.
Wągiel-Linder, Grażyna (2011) Sekcja I: Więziennictwo w systemie bezpieczeń-

stwa państwa a bezpieczeństwo w więzieniach. „Forum Penitencjarne” 157:
12.

Włodarski, Jacek (2011) Upór, determinacja, uczciwość. Rozmowę przepr.
Grzegorz Korwin-Szymanowski. „Forum Penitencjarne” 159: 11.

Wójtowicz, Jarosław (2011) Stawiamy na terapię. „Forum Penitencjarne” 156:
18–19.

Żebrowski, Piotr (2010a) Powstrzymać w porę. „Forum Penitencjarne” 143:
21.

Żebrowski, Piotr (2010b) Kto ma władzę? „Forum Penitencjarne” 144: 16–17.


