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Więźniowie dla niepełnosprawnych, czyli co 
dobrego można zrobić zza krat

Pedagog resocjalizacyjny w swojej pracy, podobnie jak inne osoby pracu-
jące z osobami pozbawionymi wolności, często spotyka się z niezrozumie-
niem. Trudno mówić o skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, skoro 
podejmowane oddziaływania trafiają w swoistą próżnię. Dobrze, że są ludzie, 
którzy podejmują trud rozbicia wszelkich błędnych przekonań, nawyków 
i stereotypów, którymi kierują się osoby uznane za niewłaściwie zsocjalizo-
wane. Nawet niewielkie zmiany w sposobie myślenia mogą zostać uznane za 
sukces, ale wtedy następuje koniec kary – jednostka opuszcza zakład karny 
i co wtedy? Niejednokrotnie nie ma pomysłu na swoje dalsze życie, gdzie się 
nie skieruje, natrafia na przeszkody, a ponadto naznaczona jest piętnem oso-
by, która „była w więzieniu”. W zasadzie, co znaczy ów enigmatyczne „była 
w więzieniu”? Każdy z zapytanych przechodniów na pewno potrafiłby wy-
mienić pełną charakterystykę tego, jak jest w zakładach karnych i kto w nich 
przebywa. Pozostaje tylko pytanie, ile z tych osób rzeczywiście widziało na 
własne oczy zakład karny – i nie chodzi tu jedynie o wysoki mur, otaczający 
więzienia, i ile spośród nich wie, co w zasadzie dzieje się za więziennym 
murem? Tym sposobem, powyższy wywód w moim odczuciu, zbliżył nas do 
sedna problemu. Obiektywnie rzecz ujmując, nie mamy pojęcia, co dzieje się 
za więzienną kratą. 
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 Z mediów znamy jedynie negatywne zdarzenia, wypadki, które zda-
rzają się okazjonalnie. Nie dostrzegamy drugiej strony medalu. Mijałoby się 
z prawdą stwierdzenie, że tych informacji wcale nie ma w mediach. Czasem 
pojawi się wzmianka w wiadomościach, artykuł w czasopiśmie branżowym, 
bądź informacja na stronie internetowej, ale może właśnie to jest ten moment, 
kiedy warto docenić to, co więźniowie robią na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 Nie chodzi tutaj o wystawianie komukolwiek laurki, bardziej o po-
wiedzenie głośniej o tym, co słychać zaledwie szeptem. Przedstawienie choć 
wycinka rzeczywistości, którą warto dostrzegać, wspierać i głośno popierać.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WIĘŹNIÓW NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Jednym z obszarów, który rzadko przedstawiany jest w opinii pub-
licznej, to rosnąca liczba programów i projektów, które poza walorem reso-
cjalizacyjnym niosą ze sobą wymierną korzyść dla osób niepełnosprawnych. 
Działania pracowników Służby Więziennej w ostatnich latach
 w dużej mierze przyczyniają się do obniżania zjawisk stygmatyzacji i margi-
nalizacji zarówno osób niepełnosprawnych, jak również pozbawionych wol-
ności. Poniżej zamieszczono przykłady programów penitencjarnych i innych 
działań, które zasługują na uwagę i kontynuację, a nie zawsze informacja 
o nich wyszła poza środowisko lokalne.
 Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu od 2002 roku współpracuje 
z Domem Pomocy Społecznej w Krakowie, realizując program Readaptacja 
osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu przez pracę z oso-
bami niepełnosprawnymi „Duet”. Głównym założeniem jest umożliwienie 
skazanym z problemem alkoholowym, którzy ukończyli terapię odwykową 
w oddziale terapeutycznym jednostki, pracy z młodzieżą niepełnosprawną, 
pozwalając im tym samym nabyć podstawowe umiejętności w zakresie opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi. Właściwą pracę poprzedza cykl szkoleń, 
przygotowujących ich do pracy z osobami niepełnosprawnymi zarówno w te-
orii, jak i w praktyce, poznając specyfikę pracy DPS-u. 
 W ramach programu spędzają w nim 30 godzin tygodniowo, poma-
gając pracownikom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków i oczywi-
ście podopiecznym w czynnościach samoobsługowych. Przydają się podczas 
posiłków, codziennej toalety, ubierania i przebierania, przy odprowadzaniu 
i przyprowadzaniu mieszkańców DPS-u ze szkoły, uczestnicząc w ich za-
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jęciach, również terapeutycznych. Jak podkreślają wychowawcy, sprzyja to 
kształtowaniu u osób odbywających karę pozbawienia wolności poczucia 
odpowiedzialności za drugą osobę, obowiązkowości, zrozumienia potrzeb 
drugiego człowieka, budzenia wrażliwości, a ponadto uczy pełnienia podsta-
wowych ról społecznych (sw.gov.pl; 03.07.2012).
 W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie 
w 2010r., w ramach zatrudnienia nieodpłatnego na rzecz instytucji zajmu-
jącymi się osobami chorymi i niepełnosprawnymi, więźniowie z podległych 
jednostek pracowali w 30 placówkach, a przez jedenaście miesięcy przepra-
cowali ponad 122 tysiące godzin. Zorganizowano również 5 kursów asystenta 
osoby niepełnosprawnej. Warto nadmienić, że w 2009r. polskie więziennictwo 
otrzymało prestiżową nagrodę Unii Europejskiej i Rady Europu – Kryszta-
łową Wagę Wymiaru Sprawiedliwości. Spośród 30 projektów z 17 krajów, 
właśnie polski projekt „Wolontariat skazanych w Polsce” został uznany za 
najlepszy. Zdaniem kpt. Tomasza Wacławka skazani pomagają tym ludziom 
i samym sobie poprzez zaangażowanie w sprawy społeczne. Liczne projekty 
realizowane w wielu zakładach karnych i aresztach śledczych dają osadzo-
nym możliwość zdobycia nowych kompetencji – społecznych i zawodowych, 
kształtują postawy, uwrażliwiają i przewartościowują system normatywny. 
Stwarzają szansę bycia lepszym, zrehabilitowania się za wyrządzone zło i po-
nownego włączenia się w życie społeczne.  Ponadto stanowią realne wsparcie 
dla instytucji, współtworzących je ze Służbą Więzienną. Stanowią one dla 
społeczeństwa namiastkę redukcji szkód spowodowanych przestępczością 
i ograniczenia obszaru recydywy. Dla przykładu: 7 skazanych z Aresztu Śled-
czego w Kielcach pracuje nieodpłatnie w DPS w Kielcach, Domu dla Nie-
pełnosprawnych w Piekoszowie; 6 skazanych z AŚ w Krakowie w DPS im. 
L.A. Helclów, 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących; 2 do 4 skazanych z AŚ w Krakowie – Pod-
górzu w DPS-ach w Krakowie; 32 skazanych z ZK w Krakowie Nowej Hucie 
w DPS w Krakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 
w Krakowie, DPS w  Łyszkowicach,  Fundacji Wspierania Rozwoju Spo-
łecznego „Leonardo” ; 5 skazanych z ZK w Nowym Sączu w Stowarzyszeniu 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo „Na-
dzieja” w Nowym Sączu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Nowym Sączu, 5 skazanych z ZK w Tarnowie – Mościcach w DPS w No-
wodworzu i Szkolnym Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Zbylitow-
skiej Górze, ok. 20 skazanych z ZK w Trzebini w Stowarzyszeniu Homo-Ho-
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mini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie, Fundacji im. Brata Alberta w Rad-
wanowicach (Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, Schronisko dla Osób 
Niepełnosprawnych w Radwanowicach), DPS w Płazie i Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Libiążu (gdzie organizowany był kurs asystenta osoby niepeł-
nosprawnej) (sw.gov.pl; 03.07.2012). Być może jednostkowo nie są to impo-
nujące liczby, ale rozpatrując zjawisko w skali całego kraju, mamy powody 
do zadowolenia i pochwalenia się. To przecież kropla drąży skałę.
 Od 2010r. osadzeni – wolontariusze z ZK w Wołowie wykonują pra-
ce na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Wołowie. 
Ponad 20 osadzonych świadczy pomoc w zakresie wykonywania robót po-
rządkowych, remontowo-konserwacyjnych czy napraw sprzętu rehabilitacyj-
nego, ale również w formie wsparcia udzielanego członkom Stowarzyszenia 
w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy pomocy w przy-
gotowaniu imprez okolicznościowych, organizowanych przez Stowarzysze-
nie. Uczestniczyli również we wspólnej wycieczce do Zamku w Książu, co 
miało na celu umożliwić przełamywanie wzajemnych barier, kształtowanie 
umiejętności właściwego funkcjonowania w środowisku osób niepełno-
sprawnych oraz odpowiedzialności za innych, szczególnie tych wymagają-
cych opieki i wsparcia. 
 W 2010r. z programu „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”, 
dzięki współpracy ZK w Białej Podlaskiej z Podlaskim Oddziałem  Polskiego 
Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane, grupa 16 skazanych ukoń-
czyła kurs, otrzymując certyfikat uprawniający do opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi, w ramach którego skazani zdobyli również zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia z zakresu języka migowego KSS1.  Kilku skazanych 
rozpoczęło potem pracę w ośrodku PTSR w Białej Podlaskiej, opiekując się 
osobami chorymi na SM. Jednostka ta dała się poznać w regionie, jako silnie 
zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnymi wzajemną integrację.  
W ramach licznych programów readaptacji społecznej, absolwenci kursów 
pracują charytatywnie w różnego rodzaju ośrodkach pomocowych na terenie 
Białej Podlaskiej i okolic. Należy dodać, że jednostka ta uczestniczy w pro-
gramie od 2007r. Celem programu jest: kształtowanie społecznie pożądanych 
postaw i zachowań skazanych oraz przygotowanie ich do podejmowania od-
powiedzialnych decyzji i pełnienia nałożonych przez życie ról społecznych 
(Miroński 2012, s. 20-21). 
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 Owocem współpracy ZK w Łupkowie z Fundacją „Sławek” jest 
udział skazanych w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Osób Niepełnospraw-
nych na trasie Warszawa- Częstochowa, gdzie pełnią oni role asystentów 
– opiekunów osób obłożnie chorych, poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Na ubiegłoroczną, XX Pieszą Pielgrzymkę Niepełnosprawnych 
udało się trzech więźniów. W czasie 10 dni pielgrzymki mieli za zadanie: 
czuwanie nad 24-godzinnym bezpieczeństwem podopiecznego, przygotowa-
nie posiłków i karmienie, podawanie leków, prowadzenie wózka inwalidzkie-
go, kąpiel i wszelkie zabiegi higieniczne, sprawowanie podstawowej opieki 
medycznej (ze wsparciem lekarza i pielęgniarki) oraz rozpoznawanie ewen-
tualnych symptomów zaburzeń psychoorganicznych. Jak podkreślił Henryk 
Antoniewicz, sprawowanie opieki nad osobami obłożnie chorymi wdrożyło 
skazanych do prezentowania wysoce humanistycznych postaw – empatii, za-
interesowania drugim człowiekiem, wrażliwości na cierpienie, gotowości do 
niesienia pomocy w zakresie realizacji potrzeb życiowych innego człowieka, 
szacunku do drugiej osoby, cierpliwości, wyrozumiałości, życzliwości i ser-
deczności w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Doświadczenie to pozwoliło 
im „dokonać wielu pozytywnych przewartościowań w swoim życiu, a naj-
większą nagrodą dla nich był codzienny uśmiech osób niepełnosprawnych, 
którymi się opiekowali oraz bardzo serdeczny i przyjazny stosunek ze strony 
całej grupy pątników, którzy na początku pielgrzymki podchodzili do nich 
z dystansem. Gdy w następnych dniach zobaczyli na własne oczy, że skazani 
ciężko pracują i funkcjonują bez jakichkolwiek zastrzeżeń, byli pełni uzna-
nia i podziwu dla „swoich więźniów”. Skazani z ZK w Łupkowie uczestni-
czyli w pielgrzymce wraz z grupą więźniów z różnych zakładów karnych 
w Polsce. Weteranami wśród więziennych pątników są pensjonariusze ZK 
w Białej Podlaskiej, którzy uczestniczą w pielgrzymkach co roku (sw.gov.pl; 
03.07.2012).
 Zakład Karny we Włodawie również poszczycić się może wolontariu-
szami w Powiatowym Ośrodku Wsparcia za sprawą programu „Otwarte ser-
ca”. Jeden z nich miał, np. możliwość w pracowni kulinarnej pokazywać swo-
je umiejętności, jednocześnie ucząc i bawiąc uczestników POW. W tym roku 
osadzeni z tej jednostki kolędowali wspólnie z zespołem muzycznym z Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, tworzonym przez 
osoby niepełnosprawne i skazanych. Tym samym włączyli się oni w działania 
na rzecz kształtowania poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną 
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i jej tradycje, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego regionu oraz wspierania inicjatyw lokalnych służących rozwojowi 
(sw.gov.pl; 03.07.2012).
 Osadzeni uczestniczą i inicjują również działania jednorazowe, które 
mimo krótkiego czasu trwania odznaczają się równie korzystnymi efektami. 
Zakład Karny w Koszalinie we wrześniu 2011r. zorganizował w Sali widzeń 
wystawę obrazów pt. „Miłość i Pasja” z Naszej Galerii w Łodzi, będącą sto-
warzyszeniem, które zajmuje się promocją dzieł tworzonych przez osoby nie-
pełnosprawne. Umożliwia to niepełnosprawnym nie tylko twórczą realizację, 
ale również sprzedaż własnych prac. Zarobione pieniądze w znacznej części 
wracają do autorów prac, stanowiąc często dla nich ważne źródło dochodu.
Wystawa nosiła tytuł „Miłość i Pasja”. Ekspozycja była częścią obchodów 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”. Ponad 60-
ciu osadzonych zwiedziło wystawę, miało bezpośredni kontakt z osobami 
niepełnosprawnymi, również artystami, wysłuchali wielu poruszających 
historii o udanej walce z niepełnosprawnością, co wzbudziło jeszcze więk-
szy podziw zaprezentowanymi pracami. Wcześniej w Zakładzie, w ramach 
„Małego Festiwalu Ty i Ja”, skazani mieli okazję do obejrzeć filmy „Nie-
normalni” „Mama” i „Sonata ciszy”, z głośników radiowęzła popłynęła au-
dycja przybliżająca wszystkim osadzonym historię i ideę samego festiwalu. 
Zakład odwiedzili również niepełnosprawni sportowcy (niewidomi, z prote-
zami kończyn, na wózkach inwalidzkich), którzy opowiadali, jak zmagali 
się ze swoją tragedią, jak się podnieśli po upadku i jakie aktualnie odnoszą 
sukcesy. Była to bezcenna lekcja dla więźniów, którzy otrzymali przesłanie, 
że to od nich wszystko zależy jak ułożą sobie życie, że warto żyć, mieć pasje, 
odnosić sukcesy w sporcie. Dodatkowo przygotowano dla osadzonych pokaz 
aktywnej rehabilitacji i pokonywania przeszkód na wózkach, gdzie rehabili-
tanci i osoby niepełnosprawne pokazywali skazanym, jak ich przenosić, jak 
pomagać przy upadku, dając możliwość zdobycia praktycznych umiejętno-
ści. Odbyła się również pogadanka prowadzona przez psychologów zakładu 
na temat wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności (sw.gov.pl; 
03.07.2012).
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WARTO POMAGAĆ, NIE WARTO PRZESTAWAĆ
 
 Kontakt z osobami niepełnosprawnymi jest dla osadzonych cenną 
lekcją życia, która dodatkowo niesie obopólne korzyści. Z jednej strony mogą 
oni zaofiarować osobom niepełnosprawnym doraźną pomoc w wykonywaniu 
codziennych obowiązków, a z drugiej pozwala im to dostrzec, że być może 
ich osobisty dramat nie stanowi końca. Rozstanie z bliskimi, dotychczaso-
wym życiem może stać się impulsem do podjęcia zmagań z własnym poło-
żeniem, które jest niczym w porównaniu z życiem w ciszy, na wózku czy bez 
kończyn. 
 Owa inna perspektywa ukazuje, że z każdej sytuacji można znaleźć 
wyjście, niepełnosprawni to też ludzie, ludzie którzy poruszają się inaczej, 
czasem wymagają wsparcia, ale ciągle są ludźmi jak wszyscy inni i jak oni 
sami. Istotnym jest, by pokazywać, że świat osób niepełnosprawnych to nor-
malny ludzki świat zmagań, nie tak odległy od tego, który znamy. Miejsce, 
gdzie zdarzają się zarówno zwycięstwa, jak i porażki, ale przede wszystkim, 
że jest to świat ludzi takich jak my, tylko bardziej doświadczonych przez 
los. Zasługują oni na to, by być traktowanymi jak wszyscy ludzie, nie przez 
pryzmat niepełnosprawności, z którą często uczą się bardzo sprawnie radzić. 
Chodzi o to, aby zbliżać, integrować i likwidować bariery mentalne, a ko-
rzyści miejmy nadzieję zauważalne będą w całym społeczeństwie. Prawdo-
podobnie każdy z nas może nauczyć się czegoś zarówno od osób niepełno-
sprawnych, jak i tych pozostających za więziennym murem.
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SUMMARY

Prisoners for disabled persons, that is what good it is possible to do 
from behind iron bars
 
 The article take attempt of the presentation of the information, which 
was made gathered mainly from trade sides of the Prison Service. In spite of 
the fact that this information are widely available, still they are showing it 
oneself to be a novelty for many of us. In prisons, quite a lot is also happening 
for disabled persons. Unfortunately, little we hear about them. Sometimes 
inhabitants of the town, in which the penitentiary is located know about them, 
and sometimes even they don’t have notions about conducted action under 
their nose. It will be a success, when at least a few persons after reading this 
article become interested in this action and causes for popularizing them, and 
maybe even joins in action.


