Styczeń – Luty 2008, Nr 16 (29)

PrZyStAnEk
Dwumiesięcznik społeczno – kulturalny więźniów

wydawany wspólnie przez AŚ Hajnówka, ZK Grądy Woniecko, ZK Czerwony Bór, AŚ Białystok, ZK
Białystok, AŚ Giżycko, AŚ Ostrołęka, AŚ Suwałki pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Białymstoku, we współpracy z Fundacją „Szansa”
www.oisw.bialystok.pl

 WOŚP
 Wielcy w anegdocie

 Poezja
 Wydarzenia
 Święta w zakładach karnych

Zamiast „Wstępniaka”

Na okładce

Przypominamy,
że
Przystanek
jest
redagowany wspólnie przez wszystkie jednostki
okręgu białostockiego. Do współpracy zapraszamy
wszystkich chętnych bez względu na to gdzie w tej
chwili przebywają. Na 9 stronie gościnnie – ZK
Włocławek.
Łamy naszego pisma otwarte są dla Waszej
twórczości. Prosimy o nadsyłanie wierszy,
rysunków, opowiadań czy innych form Waszej
aktywności.
Nowy rok, nowe pomysły – rozpoczynamy
nowy cykl „Ciekawe biografie”. W tym numerze
biografia generała Władysława Andersa.

WOŚP

Redakcja

Na okładkach kolejnych numerów Przystanku
prezentujemy
fotografie
związane
z
programami i innymi ciekawymi inicjatywami
realizowanymi w jednostkach OISW Białystok.

W bieżącym numerze prezentujemy Zakład
Karny w Czerwonym Borze, gdzie w tym roku
utworzono
regionalny
sztab
Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej
wewnątrz numeru.
Czekamy na fotografie i opisy z innych
zakładów.
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Nie płacimy za nadesłane materiały, zastrzegamy
sobie prawa do
skracania ich.
Materiałów
wykorzystanych nie
zwracamy. Artykuły
podpisujemy zgodnie
z życzeniem autora.
Czasopismo można pobrać ze strony internetowej
www.oisw.bialystok.pl
Czasopismo wydawane jest ze środków

Fundacji na Rzecz Pomocy Penitencjarnej
„Szansa”,

15-703 Białystok, ul. Jana Pawła II 52, p. 207
Redakcja:
Areszt Śledczy w Hajnówce
ul. Warszawska 67
17-200 Hajnówka

Przystanek2@o2.pl
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ZaPyTaJ pRaWnIkA

Poznaj swoje prawa!
Wniosek o umorzenie grzywny

3.
4.

5.

6.

Objaśnienia:
1. Kara grzywny może być wykonana w swojej podstawowej postaci, czyli
przez uiszczenie kwoty będącej iloczynem stawek dziennych i
równoważnika kwotowego, może też być za zgodę skazanego wykonana w
postaci pracy społecznie użytecznej (art. 45 § 1 kkw) albo w postaci kary
zastępczej – pozbawienia wolności (art. 46 § 1 kkw).
2. Skazany w postępowaniu wykonawczym może składać wnioski w
przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary zastępczej, odroczenia wykonania grzywny lub
rozłożenia jej na raty albo umorzenia.
Na decyzję sądu we wszystkich tych przypadkach przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje też na
postanowienie o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności.
Warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności możliwe jest, gdy zachodzą
przesłanki z art. 69 kk. Umorzenie grzywny w całości lub w części powinno nastąpić w każdym
przypadku, o jakim mowa w art. 51 kkw, który koresponduje z art. 58 § 2 kk. Z tych przepisów w sposób
oczywisty wynika, że jeżeli grzywna nie może być wykonana w podstawowej postaci i to z przyczyn
obiektywnych, to przede wszystkim nie powinna być ona orzeczona, a jeżeli została orzeczona wbrew art.
58 § 2 k.k., to powinna być umorzona na etapie postępowania wykonawczego.
Odroczenie ściągnięcia grzywny albo rozłożenie jej na raty uwarunkowane jest jedna podstawową
przesłanką: bezzwłoczna egzekucja tej należności w całości spowodowałaby dla skazanego lub jego
rodziny zbyt ciężkie skutki, tzn. w znaczącym stopniu utrudniałaby funkcjonowanie rodziny, zaspokojenie
podstawowych jej potrzeb. W zależności od wymiaru grzywny i warunków majątkowych zobowiązanego,
grzywna może być rozłożona na raty do roku, a nawet do 3 lat. Wniosek skazanego powinien w każdym
przypadku wskazywać i udokumentować okoliczności wyżej wskazane.
Od ponownych wniosków o odroczenie lub rozłożenie grzywny na raty uiszcza się opłatę w wysokości 2%
kwoty, nie mniej niż 25 zł, a do wniosku o warunkowe zawieszenie zastępczej kary - 45 zł.

WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE GRZYWNY
Puławy, dnia 19 sierpnia 2003 r.

Do
Sądu Rejonowego Wydział Karny
w Puławach

Sygn. akt K 127/02
Skazany: Karol Maciaszczyk
WNIOSEK
o umorzenie grzywny
Na mocy art. 51 kkw. wnoszę o umorzenie grzywny orzeczonej wobec mnie wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
sygn. akt K 127/02, w wymiarze 100 stawek dziennych, po 20 zł każda stawka dzienna.
Uzasadnienie
Powołanym wyrokiem, Sąd Rejonowy w Puławach orzekł wobec mnie, oprócz kary pozbawienia wolności, grzywnę
w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 zł, co daje kwotę 2000 zł. Grzywny tej nie jestem w stanie uiścić, gdyż
jestem inwalidą, otrzymuję rentę w kwocie 470 zł miesięcznie i
nie mogę podjąć żadnej pracy. Po uiszczeniu wszystkich opłat na utrzymanie pozostaje mi 200 zł.
Z uwagi na stan mojego zdrowia nie można przyjąć, aby możliwe było wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności. Okoliczności uzasadniające mój wniosek zebrane zostały już na etapie postępowania
rozpoznawczego i w mojej ocenie już w chwili wyrokowania uzasadniały dyspozycję art. 58 § 2 k.k., który zakazuje
orzekania grzywny, gdy dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają
przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Z tych względów
proszę o uwzględnienie mojego wniosku.
Karol Krawczyk
www. adwokat.com.pl
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Sławni w
anegdocie
W Weimarze spotkali się na wąskiej
ścieżce w parku Goethe i pewien krytyk
literacki. Zobaczywszy Goethego, krytyk
warknął:
– Nie ustępuję drogi durniom.
– A jak tak – odpowiedział Goethe i zszedł na
bok.

Andersen ubierał się bardzo niedbale. Pewnego
razu jakiś złośliwiec zapytał:
– Ten żałosny przedmiot na pańskiej głowie
nazywa pan kapeluszem?
Wielki baśniopisarz nie dał się wyprowadzić z
równowagi i spokojnie odpowiedział:
– A ten żałosny przedmiot pod pańskim
kapeluszem nazywa pan głową?

Pisarz Gottfried Keller pił o wiele za dużo wina,
niż na to pozwalał stan jego zdrowia. Lekarz
zwrócił mu taktownie uwagę, żeby zmniejszył
ilość
spożywanych
płynów. Keller zasępił
się na chwilę, po
czym powiedział z
uśmiechem:
– Oczywiście, panie
doktorze, od dzisiaj
nie będę jadł zupy.

Kiedyś, w czasie
rozmowy
o
osiągnięciach
współczesnej techniki,
Bernard Show powiedział:
– Teraz, gdy już
nauczyliśmy się latać
w powietrzu jak ptaki,
pływać pod wodą jak
ryby, brakuje nam
tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak
ludzie.
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Poproszono kiedyś Herberta Wellsa, by wyjaśnił,
co to jest telegraf.
– Wyobraźcie sobie gigantycznego kota –
powiedział pisarz – którego ogon znajduje się w
Liverpool, a głowa w Londynie. Gdy kotu
nadepnął na ogon, rozlega się miauczenie.
Właśnie tak działa telegraf.
– A co to jest telegraf bez drutu?
– To samo, tylko bez kota – odpowiedział
Wells.

Tristan Bernard jadł kiedyś obiad na Riwierze w
jednej z najdroższych restauracji. Kiedy kelner
przyniósł mu rachunek, Bernard zapłacił i kazał
wezwać właściciela restauracji. Ten zjawił się
natychmiast. Bernard zapytał:
– Pan jest właścicielem tej restauracji?
– Tak, ja.
– W takim razie niech pan mnie mocno uściska,
bo już nigdy mnie pan tu nie zobaczy.

Kiedyś Tomasz Mann odwiedził pewną szkołę.
Nauczyciel przedstawił pisarzowi najzdolniejszą
uczennicę i poprosił go, aby zadał jej jakieś
pytanie.
– Jakich znasz sławnych pisarzy? - zapytał Mann
dziewczynkę.
– Homer, Szekspir,
Balzac i pan, ale
zapomniałam
pana
nazwiska – odpowiedziała uczennica.

Zapytano raz Hemingwaya, co to jest
szczęście.
– Szczęście – to dobre
zdrowie i słaba pamięć
– odpowiedział pisarz.

Pewien bankier poprosił Verneta o jakiś
rysunek. Malarz przez
pięć minut zrobił
niewielki rysunek i
powiedział:
– To będzie kosztować 1000 franków.
– Jak to, 1000 franków za rysunek, na który
stracił pan tylko pięć minut?!
– Tak – odpowiedział Vernet – ale ja straciłem
30 lat życia, żeby nauczyć się robić takie rysunki
w ciągu pięciu minut.
4
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Kiedy Degas był już
znanym malarzem, do jego
pracowni przyszedł jeden z
miłośników jego talentu.
Nie
zobaczywszy
na
ścianie ani jednego obrazu
mistrza, zapytał:
– Dlaczego nie powiesi pan
na ścianie którejś ze
swoich prac?
– Mój przyjacielu – odpowiedział Degas – nie stać
mnie na kupno takich
drogich obrazów.

Józef Chełmoński spotkał
kiedyś znajomego, który
na powitanie wykrzyknął:
– Jak cudownie, że od
samego rana spotykam
takiego wspaniałego człowieka, jak pan!
– Ma pan więcej szczęścia ode mnie –
odpowiedział malarz.

Pewien dziennikarz zapytał Picassa:
– Którego z wielkich malarzy przeszłości ceni
pan najbardziej?
– Rubensa.
– Dlaczego?
– Dlatego, że z dwóch tysięcy jego obrazów do
naszych czasów przetrwało około czterech
tysięcy.

Do Rossiniego zgłosił się kiedyś pewien
młodzieniec z dwoma grubymi foliałami pod
pachą i powiedział:
– Dyrektor orkiestry obiecał zagrać jedną z
moich dwóch symfonii. Chciałbym przegrać je
mistrzowi i dowiedzieć się, która jest lepsza.
Młodzieniec zasiadł do fortepianu, a Rossini
obok niego. Po kilkunastu taktach Rossini
wstaje, zamyka zeszyt i klepie twórcę po
ramieniu:
– Ta druga, chłopcze, ta druga!

Pewnego razu słynny śpiewak Leo Slezak
otrzymał telegraficznie taką propozycję angażu:
"100 – stop – 1000 pozdrowień".
Odpowiedział na to również telegraficznie:
"1000 – stop – 100 pozdrowień".
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Pewien młodzieniec pytał
Mozarta, jak się pisze
symfonie.
– Jesteś jeszcze za młody.
Zacznij lepiej od ballad –
odpowiedział kompozytor.
– Ale przecież pan zaczął
pisać symfonie, kiedy nie
miał jeszcze dziesięciu lat!
–
zaprotestował
młodzieniec.
– No, tak. Ale ja nikogo nie
pytałem, jak to się robi.

Zapytano kiedyś Artura
Rubinsteina, co było dla
niego najtrudniejsze, kiedy
uczył
się
grać
na
fortepianie.
Wirtuoz
odpowiedział:
– Opłata lekcji.

Zapytano raz angielskiego filozofa, Bertranda
Russela, czy gotów byłby umrzeć za swoje
przekonania. Pomyślawszy chwilę, uczony
odpowiedział:
– Oczywiście, że nie! Mogę się w końcu mylić.

Zapytano pewnego razu Einsteina, w jaki sposób
pojawiają się odkrycia, które przeobrażają świat.
Wielki fizyk odpowiedział:
– Bardzo prosto. Wszyscy wiedzą, że czegoś
zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje się
jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi
odkrycie.

Brahms bywał bardzo złośliwy. Będąc kiedyś na
przyjęciu, cały wieczór docinał wszystkim
obecnym. Żegnając się z panią domu,
powiedział:
– Do widzenia, droga pani! Jeżeli zapomniałem
kogoś z obecnych tu obrazić, to proszę o
wybaczenie.

Maja Berezowska zachorowała na ślepą kiszkę.
Po operacji artystka pyta chirurga:
– Panie doktorze, czy ten szew będzie widoczny?
Doktor rzucił okiem na zoperowane miejsce i
stwierdził:
– To będzie zależało tylko od pani.
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PoEzJa PrOzA
Wiersze pochodzą z czasopisma
wydawanego w ZK Barczewo „Aby do
Wokandy” (nr 6/160 i nr 7/161)
Rozmowa o deszczu
- Czy słyszysz to co ja,
kiedy cię dotykam?
- Co takiego?
- Posłuchaj…
- (…)
- Słyszałaś?...
To szaty naszych aniołów
ocierają się o siebie
i szumią
jak lekki deszcz

Moje drzwi
Klamkę - jak rękę - na powitanie
Drzwi mi podają, gdy wracam znów.
Lizakiem klucza częstuję zamek,
A wizjer do mnie mruga: „Bądź zdrów”.
Więc w drzwi otwartych wplatam ramiona
Barykaduje za sobą świat!
Drzwi moich tarczy zło nie pokona,
Od wielu, wielu - wierzę w to - lat!
Drzwi moje! Kiedy będę daleko
Dbajcie, by obcy nie wszedł za próg!
A próg mój - niski - niech z wami czeka!
Wrócę! Choć późno! Choć padnę z nóg!
Bo kiedy sprawy załatwię wszystkie
Drzwi swoje znajdę w najgęstszej mgle.
Spojrzę: tabliczka z moim nazwiskiem!
Jeszcze tu mieszkam - więc nie jest źle!
Ryszard Rokosz

Adam W

Przyjaciel
Dławiony ciężkimi oparami gnuśności
Trzymam uporczywie za rękę Nadzieję
A ta, jak zawodowa prostytutka się złości
Mówiąc - popatrz… odeszli twoi przyjaciele
I choćyś nie wiem, jak bardzo tyrał
Bez zależności, w którą stronę wiatr powieje
Zawsze się będzie o to samo pytał:
„Gdzie ci, co zwali się przyjaciele?”
Wystarczy tylko jedno słowo, jeden gest,
A prawdziwość ról wyznaczy prosty test,
Wystarczy stanąć obok i spojrzeć prosto w
oczy
To już jest gest… I słowo: „POMOCY!”

Noc
bałem się
kiedy dotknęłaś mojej dłoni
bo wtedy
noc
stała się zbyt jasna
i zbyt piękna
by zasnąć
Adam W

Adam W
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PoEzJa PrOzA
Moja teraźniejszość
Tyle wokół ludzi…
… a samotność spogląda z odbicia
Wstrzymując nadzieję
- smutkiem spływa po twarzy.
Artur Tomaszewski

Tęsknota
Gdzie jesteś promyku słoneczny?
Gdzie jesteś?
Wejdź proszę Cię
na wysokie, błękitne
przestworza Niebios!
Zaświeć
najpiękniej
najjaśniej
jak tylko potrafisz!
Ogrzej mnie swym ciepłem
I powiedz w dodatku;
to dla Ciebie!
Niech dłużej bez Ciebie nie cierpię!
Hugo

List …
dostałem list
otworzyłem
pisałaś, że wszystko dobrze
tylko czasem nie wiadomo
czy znowu nie
spadnie
deszcz
ale Ty wiesz, że i to mnie…
niecierpliwie
zacząłem zdzierać
paznokciem
litery
coś przecież, musi pod
nimi być
zdarłem ostatnią
została pusta kartka
więc pisałaś
Prawdę!
Hugo

***

Zgaś moje oczy: ja Cię widzieć mogę,
zamknij mi uszy, a ja Cię usłyszę,
nawet bez nóg znajdę do Ciebie drogę,
i bez ust nawet przemówię najciszej.
Ramiona odrąb mi, a ja Cię obejmę
sercem mym, które będzie mym
ramieniem,
serce zatrzymaj, będzie tęsknić mózg,
a jeżeli w mózg mój rzucisz swe płomienie,
ja Ciebie na krwi mojej będę niósł!
Hugo
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PrEzEnTaCjE
GRZEGORZ SKRZECZ
Jeden z najwybitniejszych, wciąż aktywnych polskich pięściarzy .
W dniu 19 października 2007 roku odbyło się
spotkanie osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym
Borze z dużym, uśmiechniętym, niepokonanym przez
nokaut olimpijczykiem Grzegorzem Skrzeczem .
Inicjatorami i organizatorami spotkania byli
wychowawcy KO z tutejszej jednostki, czym
zapoczątkowali cykl spotkań, które pozwalają nam –
osadzonym – poznać bliżej sylwetki osób, które w
dziedzinie polskiego sportu wniosły bardzo wiele .
Spotkanie
poprzedzone
było
audycjami
przygotowanymi przez radiowęzeł, z których dowiedzieć
się można było najważniejszych informacji z życiorysu
Grzegorza Skrzecza. Jednak najlepsza audycja nie zastąpi
spotkania ,,na żywo”.
Poglądy, sposób bycia i optymistyczne podejście
do życia codziennego tego sympatycznego pięściarza
naprawdę są godne naśladowania. Miłym akcentem całego
spotkania była obecność żony Katarzyny i córki Karoliny. Od kobiet jego życia dowiedzieliśmy się m.in. tego, że Grzegorz
jest nie tylko wyśmienitym pięściarzem ale i doskonałym kucharzem.
W imieniu osadzonych uczestniczących w spotkaniu bardzo dziękuję Państwu Skrzecz, wychowawcom KO, Polskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu za zorganizowanie tego spotkania licząc jednocześnie na kontynuację cyklu spotkań.
skazany DJ Maciej

„Czy te oczy mogą kłamać?”
W dniu 12 listopada 2007 roku dzięki staraniom
Administracji Zakładu Karnego Czerwony Bór wspólnie ze
Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” Warszawa ul.
Okólnik 9/11 odbył się na hallu pawilonu D1 występ aktorki
Łomżyńskiego Teatru Lalek – Beaty Antoniuk przy
akompaniamencie
Jana
Suchodoły.
Za
pulpitem
nagłośnieniowym zasiadł Andrzej Majewski.
Pani Beata wystąpiła z recitalem piosenek Agnieszki
Osieckiej. Znamy poezję nieżyjącej już pisarki Agnieszki
Osieckiej chociażby z piosenek
Maryli Rodowicz czy Jana Pietrzaka.
Jednak interpretatorka jej piosenekKalina Jędrusik- piękna aktorka i
świetna piosenkarka została przez nas
nieco zapomniana. Niezasłużenie.
Beata Antoniuk przypomniała Ją
śpiewając nam kilka utworów z jej
repertuaru.
Pani
Beata
zaśpiewała
recital po prostu „śpiewająco”! Raz
miała głos wysoki, czysty – to znowu
niski, ciepły. W śpiewie aktorki
wyczuwaliśmy emocje, dynamikę – „nerw”, to znowu pełną
smutku melancholię.
Piosenki w swojej tematyce były jesienne, nastrojowe. Nie
brakowało też utworów weselszych- chociażby „Czy te oczy
mogą kłamać” z repertuaru Jana Pietrzaka.
Najbardziej podobała mi się piosenka na pożegnanie
z dedykacją dla nas osadzonych, którą zatytułowałem
„Dopóki jestem”. Bardzo ładna, melodyjna, wspaniale
Zinterpretowana – lekko swingująca. Wyczułem w niej ducha
Hanny Banaszak i Edyty Geppert.
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Na sam koniec Janek Suchodoła zagrał, a jeden ze
współosadzonych – Krzysztof- zaśpiewał też profesjonalnie,
chociaż w zupełnie innym stylu piosenkę, którą nie
wahałbym się nazwać hymnem więźniów- „Wolność i
swoboda”. Pani Beata była chórkiem żeńskim.
Wracając jednak do naszych utalentowanych gości,
to z mojej rozmowy z Jankiem Suchodołą wiem, że jechali tu
pełni obaw, w przysłowiową „duszą na ramieniu”.
Więźniowie, kryminaliści i piosenka autorska!! Coś jakby nie
pasuje. A jednak nie!! Rozczarowanie było miłe dla obu stron.
Pani Beata w swojej pięknej
czarnej toalecie, z czarną etolą
wyglądała jak wielka gwiazda.
Warsztat aktorski bardzo pomógł w
występie.
W trakcie występu dwóch
osadzonych opuściło na kilka minut
swoje miejsca, po czym wrócili z
wiklinowym koszyczkiem pełnym
kwiatów.
Wszystko
ręcznie
wykonane. Pani Beatko! Tego nie
było w planach! Chłopcom tak spodobał się Pani występ, że
nagrodzili go czymś więcej niż oklaskami. Dziękujemy!
P.S. Wielkie dzięki za pomoc w zorganizowaniu koncertu dla
ks. Andrzeja Godlewskiego- proboszcza parafii pw. Świętego
Krzyża w Łomży, p. Romana Borawskiego- dyrektora MDK
DŚT w Łomży oraz p. Jarosława Cholewickiego- Dyrektora
ROK w Łomży. Bez ich pomocy ta impreza nie odbyłaby się.
A.A. i W.B.
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Prezentacje – inne okręgi więzienne
Więzienne Warsztaty Artystyczne – Włocławek 2007
„Harmonia Sztuki, Harmonia Świata" - taki
tytuł nosi program edukacyjno-artystyczny
wspierający działalnośd resocjalizacyjną w
zakładach
penitencjarnych
województwa
kujawsko-pomorskiego. W jego ramach w dniach

23-26.10.2007 w ZK Włocławek odbyły się
Więzienne Warsztaty Artystyczne - „Włocławek
2007”.
Patronat nad przedsięwzięciem objął
dyrektor okręgowy SW w Bydgoszczy ppłk
Waldemar Oleksiak. Głównymi organizatorami byli
Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne oraz Zakład
Karny we Włocławku. Partnerami m.in. Miejska
Biblioteka Publiczna we Włocławku, Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy, Związek Literatów
Polskich Okręgu Bydgosko-Toruoskiego, KujawskoPomorski Związek Literatów we Włocławku,
Kujawskie Stowarzyszenie Literatów.
Cały cykl składał się z czterech dni: trzech
„roboczych” (finałem pierwszego dnia zajęd był
spektakl „Bici biją” wyreżyserowany przez Monikę
Jarlioską – nauczycielkę języka polskiego w
więziennym liceum - a wystawiony przez
więzienny teatr „Katharsis” z ZK Włocławek) i dnia
czwartego
podsumowującego
dokonania
artystyczne.
Skazani – we wszystkich zajęciach wzięło
udział około 50 osadzonych, a w podsumowaniu
ponad 150 – pracowali z instruktorami w trzech
sekcjach: fotograficznej, literackiej i plastycznej. Z
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tym, że ta ostatnia składała się z trzech podsekcji:
malarstwa, rzeźby w drewnie i rzeźby w masie
papierowej. Przez cztery dni zakład karny został
oddany w niepodzielne władanie artystów. Sala
sportowa, szkoła, biblioteka ale również teren na
zewnątrz budynków – ku rozpaczy co bardziej
ortodoksyjnych kolegów z ochrony - był miejscem
działao i projekcji artystycznych – zakooczonym
pokazem
.....pirotechnicznym
na
boisku
sportowym.
Ostatniego dnia w piątek 26 listopada
odbyło się zakooczenie warsztatów z udziałem
m.in.: wychowawców d/s K-O z okręgu
bydgoskiego i mjr Aleksandry Gapskiej –specjalisty
penitencjarnego z OISW w Bydgoszczy, która w
ciepłych słowach wypowiadała się o ogromie pracy
włożonej przez Gospodarzy w organizację
warsztatów i twórczej atmosferze, która przez
tydzieo towarzyszyła skazanym, którzy przyjechali
do Włocławka z kilku jednostek.
Natomiast po południu o godz. 17.00 w
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
przy
ul.
Warszawskiej 11/13 odbyło się uroczyste
zakooczenie warsztatów z udziałem mieszkaoców
miasta
i
przedstawicieli
instytucji
współpracujących z więzieniem. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa prac więziennych artystów,
projekcje multimedialne i clou imprezy – dyskusja
na temat więziennictwa z udziałem przedstawicieli

wielu środowisk i instytucji.
Wychowawca Ryszard Seroczyński ZK Włocławek
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Święta w Zakładach Karnych
W dniu 17 grudnia, w miniony poniedziałek w
Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze odbyły się imprezy
okolicznościowe związane ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia. Pierwszą z nich było spotkanie
opłatkowe osadzonych odbywających długoletnią karę
pozbawienia wolności – którzy nie mają prawa do przepustki
pozwalającej spędzić te święta w gronie najbliższych – z
rodzinami. Były kolędy świąteczne potrawy, panowała iście
rodzinna i podniosła atmosfera. Zdaniem ks. Adama
Jabłońskiego spotkanie to – zorganizowane przez
Kierownictwo tutejszej jednostki penitencjarnej – będzie dla osadzonych źródłem nadziei i
wytrwania.
Kolejną imprezą było rozstrzygnięcie konkursu
ogłoszonego przez Dyrektora ZK w Czerwonym Borze
na najpiękniejszą szopkę. O ocenę szopek poproszono
znawców
tematu,
wśród
nich
Włodzimierza
Dąbkowskiego plastyka z MOK w Zambrowie, ks.
Adama Jabłońskiego i dziennikarkę radia Nadzieja
Paulinę Bronowicz. Prace zgłoszone przez osadzonych
wzbudziły zachwyt jurorów formą i pomysłowością w
wykorzystaniu dostępnych materiałów. Wszystkie
prace za zgodą autorów zostaną przekazane na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wychowawca ko – ZK Czerwony Bór

Zgodnie z tradycją w Areszcie Śledczym w
Hajnówce tuż przed Bożym Narodzeniem odbyły się
spotkania wigilijne osadzonych z ich rodzinami. Areszt
Śledczy w Hajnówce leży na terenie, gdzie bez problemu
żyją obok siebie, w wzajemnym poszanowaniu i tolerancji,
wyznawcy prawosławia i katolicy. Duchowym życiem
naszych osadzonych opiekują się więc dwóch księży:
katolicki i prawosławny. Przy ich dużym zaangażowaniu i
pomocy skazani mieli okazję spotkać się w ciszy i
skupieniu z rodzinami: żonami, dziećmi, rodzicami. Po
uroczystej mszy w ekumenicznej kaplicy naszego aresztu
w sali widzeń uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i
spożyli wigilijny posiłek. Pierwsze spotkanie wigilijne odbyło się
22 grudnia 2007r. Natomiast drugie spotkanie odbyło się 5
stycznia 2008r. Na fotografii zdjęcie z jednej z
ekumenicznych mszy w AŚ Hajnówka oraz „prosfora” (przaśne
ciasto dzielone podczas wigilii).

red.
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OSADZENI DZIECIOM
W dniu 20 grudnia w szkole podstawowej nr 4
swój finał miała akcja pod nazwą „I ty możesz zostać
świętym Mikołajem" polegająca na przygotowaniu
paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących
dzieci przez osadzonych z Zakładu Karnego w
Czerwonym Borze. Od początku grudnia zbierano dary
od osadzonych; batony, czekolady i inne słodycze z
których przygotowano smakowite podarunki. Na
licznych próbach muzycznych ćwiczono kolędy by
wypaść jak najlepiej. Spotkanie rozpoczął Dyrektor
szkoły Pan Janusz Zieliński. W kilku ciepłych słowach
przywitał przybyłych, i następnie rozpoczął się
koncert
kolęd
oraz
nastrojowych
piosenek
utrzymanych w radosnym nastroju adwentowego
oczekiwania na Boże Narodzenie. Dzieci bardzo
chętnie włączały się do zabawy i wspólnie z
przybyłymi gośćmi śpiewały najbardziej popularne
polskie kolędy. Miłym akcentem było pojawienie się
św. Mikołaja który wręczył wszystkim obecnym
dzieciom prezenty. Na koniec dzieci złożyły na ręce
Mikołaja podziękowania Pan Dyrektor skierował do
przybyłych życzenia Bożonarodzeniowe i wyraził
nadzieją że w przyszłym roku odbędzie się kolejne
spotkanie.
Wychowawca ko – ZK Czerwony Bór

W dniu 9 stycznia 2008 r. Szkole podstawowej nr 4 zabawę choinkową klas 1-3 poprowadzili
osadzeni z Zakładu Karnego w Czerwony Borze. Tuż przed godziną 17.00 sala gimnastyczna tamtejszej
szkoły wypełniła się po brzegi. Dzieci przybyły w towarzystwie rodziców. Od kolorowych, karnawałowych
strojów kręciło sie wprost w głowie. Koncert
w rytm parkietowych przebojów disco polo
przeplatany wspólnymi zabawami rozpaliły
wszystkich uczestników i ich rodziców. Nasi
muzycy
dedykowali
kolejne
utwory
mamusiom, tatusiom co spotykało się z
entuzjastycznym przyjęciem. Czas spędzony
na wspólnej zabawie mijał szybko i po dwóch
godzinach nasi wodzirejowie przekazali w
ręce Di Jay'a, by w poczuciu satysfakcji –
potwierdzonej uśmiechami radości na
twarzach wszystkich uczestników – wróciła
do Zakładu.
Wychowawca ko – ZK Czerwony Bór
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jak co roku Areszt Śledczy w
Hajnówce wspomógł XVI finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.
Bezpłatnie, za zgodą autora, zostały
przekazane obrazy naszego rodzimego
twórcy Kazimierza Chrabłowskiego. Były
one wystawione na aukcjach WOŚP. W
tym miejscu warto wspomnieć, że
Kazimierz Chrabłowski zajął I miejsce w
przeglądzie
XVI
Konkurs
Sztuki
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej
zorganizowany przez Hajnowski Dom
Kultury. W chwili składania Przystanku
obrazy te można było jeszcze kupić na
aukcji
w
największym
polskim
internetowym
serwisie
aukcyjnym.
Pieniądz uzyskane z aukcji zasilą konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sądząc z ilości osób
licytujących uzyskają one dosyć wysoką cenę. W ubiegłym roku nieodpłatnie przekazane przez areszt wyroby
rękodzieła więziennego w poważnym stopniu zasiliły konto hajnowskiego sztabu orkiestry. Hajnowski sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tej edycji był centralnym sztabem podlaskim z którym łączono się
na żywo w telewizyjnych relacjach.
Autor prac odbywa karę wieloletniego więzienia. W wolnych chwilach w pomieszczeniu pracy twórczej
maluje obrazy inspirowane pięknem ziemi hajnowskiej, pejzaże Puszczy Białowieskiej, Podlasia.
W ZK Grądy Woniecko od funkcjonariuszy i pracowników jednostki zebrano 120,91 zł, w AŚ Suwałki
przekazano na rzecz WOŚP trzy obrazy skazanych, wykonane w ramach programu readaptacji społecznej
„Nike”.

red.

XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przejdzie do historii również z
tego powodu, że po raz pierwszy miejscem zawiązania się sztabu WOŚP był Zakłada Karny,
a dokładnie Zakład Karny w
Czerwonym Borze, gdzie na rzecz
Fundacji
kwestowało
pięciu
wolontariuszy - skazani i wychowawcy. Według wstępnych szacujków 136 osadzonych tutejszego
Zakładu Karnego przekazało na
leczenie
dzieci
z
problemami
laryngologicznymi ok. 1300 PLN.
Zbiórce towarzyszył koncert pod
hasłem "osadzeni-osadzonym" który
odbył się w największym pawilonie
mieszkalnym i w którym uczestniczyło ok. 200 osadzonych.
Wychowawca ko – ZK Czerwony Bór
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KARA
co sprawiło, że trafiłem do zakładu karnego?
Czy da się odpowiedzieć na to pytanie
jednym zdaniem. Nie sądzę. A już z całą
pewnością ja tego nie potrafię. Jeżeli o mnie
chodzi to składa się na to cały szereg
połączonych ze sobą wydarzeń. Niczym w teorii
naczyń połączonych czy też w zasadzie domina
jedna akcja napędzała drugą i tak dalej.
Szczerze powiedziawszy nie robiłem z
tego wielkiego problemu, bo jak teraz to oceniam
nie byłem zupełnie świadomy zagrożenia.
Skazanie mnie za moje czyny i co za tym idzie
osadzenie mojej osoby w Z.K. Wydawało mi się
takie nierealne, nierzeczywiste żeby, nie
powiedzieć- niemożliwe.
Kiedy teraz z perspektywy czasu
odtwarzam
ponownie
swoje
niektóre
zachowanie myślę, że ten błogi stan
nieświadomości dawał mi mniej ni więcej tylko
poczucie bezkarności.
Niestety rzeczywistość okazała się jednak
bardziej
brutalna.
Mimo
wcześniejszych
wyrażanych sygnałów, które miałem wchodząc
w konflikt z prawem poprzez wizyty
przymusowe na komisariatach czy też wyroki w
zawieszeniu – dalej niewiele sobie robiłem z
panującego porządku prawnego – aż nadszedł
ten moment –
moment orzeczenia kary
bezwzględnej. Nadal jakoś to do mnie nie
docierało – ja do więzienia. Cholera to przecież
niemożliwe. A jednak! Trafiłem za więzienne

mury. Początkowo szok i złość do całego świata,
że zostałem tak surowo potraktowany. Złość tę
starałem się rozładować na wszystkim i
wszystkich dookoła. Dochodziło do rozlicznych
konfliktów tyle, że nadal winni być wszyscy inni
tylko nie ja. I tak to trwało męczyłem się
strasznie jednak do czasu. Człowiek jest jednak
zwierzęciem myślącym i nawet i nawet taki
uparciuch jak ja zaczyna w końcu się nad sobą
zastanawiać.
Zaczynam
coś
dostrzegać.
Początkowo ludzie wokół oni też mają swoje
problemy – później a może jednak nie jestem tak
doskonały. Może jednak coś robiłem nie tak i nie
jest to spisek całego świata przeciw mojej osobie.
Tak powoli acz nieubłaganie wszystkie te
prawdy zaczynały do mnie docierać. Zacząłem
dostrzegać swoje błędy i to że poszanowanie
porządku prawnego miałem za nic. To nie tak,
taką drogą daleko nie pojadę. Bo gdzież jak do tej
pory ona mnie zaprowadziła? Za więzienne
kraty! Tak a tu już więcej trafić nie chcę.
Dotkliwie odczułam jej skutki. Co do jednego
mam pewność. Kiedy już opuszczę te muryprzestrzeganie prawa stanie się dla mnie sprawą
priorytetową i zrobię wszystko aby tu więcej nie
trafić. Dodam jeszcze, że dzień kiedy będę
opuszczał
Z.K.
Będzie
jednym
z
najszczęśliwszych w moim życiu.
Skazany Z.S.
Z.K. Grądy Woniecko

Trudno dziwić się frustracji załamaniu więźniów, a w szczególności tych którzy podobnie jak ja
odsiadują pierwszy wyrok czyli są tzw. „petką''. Mi również przez pierwsze dni nie było lekko,
załamanie, zagubienie, spore zachwianie równowagi psychicznej prowadzące do zamknięcia
się w sobie. To jedyne uczucia które odczuwałem . W jednej chwili cały mój świat legł w
potężnych murach AŚ w Warszawa Mokotów. Dzień który się dłużył jakby czas stanął w
miejscu, a nocą byłem dodatkową „więźniem'' własnych wspomnień z wolności. To dziwne ale
tu pierwszy raz uświadomiłem sobie, że wolność ma określony „zapach'' niepowtarzalny i
nieporównywalny z żadnym innym aromatem. Z biegiem czasu zacząłem dostrzegać rzeczy na
które nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi bo patrzyły tylko moje bezmyślne i „ślepe'' źrenice.
Tu na nie spojrzałem wnętrzem własnej duszy. Miałem szczęście że w celi przejściowej
siedziałem ze wspaniałymi ludźmi, którzy podtrzymywali mnie na duchu widząc moje załamanie
i przywrócili mi wiarę oraz nadzieję. Mam wielki wyrok, ale to w gruncie rzeczy nie ma
większego znaczenia, pod warunkiem że ktoś nie układa sobie życia w więzieniu bo je
zmarnuje. Ja nabrałem do swojego szacunku. To czas spędzony prze zemnie na własnym
rachunku sumienia. Patrząc na siebie z boku dostrzegłem jak żyłem, co robiłem, co
zaprzepaściłem poprzez własne zaniedbanie. Dzięki temu wiem jednak, jak będę dalej żył kiedy
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stąd wyjdę. To dziwne ale myślę że to co na początku wydawało mi się karą, czymś strasznym i
dołującym coś co każdego dnia budziło we mnie Syzyfowe cierpienie tak naprawdę stało się dla
mnie prawdziwym błogosławieństwem. Wiele tu zrozumiałem, ponownie zbliżyłem się do Boga.
Temida podarowała mi czas na zastanowienie się nad swoim życiem i samym sobą. Gdybym
tego chleba nie zasmakował, pewnie dalej kroczyłbym drogą własnych błędów które w efekcie,
skończyłyby się o wiele gorzej i większym wyrokiem. Ktoś mądry powiedział: „ To co cię nie
może zabić, może tylko wzmocnić'' ujął to dosłownie. Ja wiele zrozumiałem i na pewno w
przyszłości dwa razy się zastanowię nim coś zrobię głupiego, czy warto?! Ja wiem że nie warto
tracić w zakładzie najlepszych lat własnego życia które i tak jest zbyt krótkie. W końcu po
najdłuższej nocy musi kiedyś w końcu nastać dzień. Dzień w którym się obudzę i spojrzę na
świat przez okno w którym nie będzie juz krat.
Skazany M.P – Z.K. Grądy Woniecko
Moje refleksje związane z pobytem w więzienia
W momencie kiedy trafiłem do więzienia, moje życie
całkowicie się zmieniło. Nigdy nie myślałem, że życie
za murem jest tak trudne a wręcz brutalne. Kiedy
byłem na wolności dużo spraw traktowałem na luzie i
nie brałem pod uwagę konsekwencji, jakie potem
musiałem ponieść. Na początku mojego wchodzenia
w konflikt z prawem, dużo mi się upiekło i tak pomału
zbierałem wyroki w zawieszeniu, co tylko odraczało
moje późniejsze trafienie do aresztu. Nawet wcześniej
nie zastanawiałem się, czemu postępuję tak a nie
inaczej, co popchnęło mnie w takie środowisko, co mi
w tym wszystkim tak zaimponowało? Nie robiłem tego
dla zysku finansowego, bo np. miałem na jedzenie lub
ubranie. Teraz kiedy już jestem od ponad trzech lat w
tym miejscu zrozumiałem pewne swoje zachowania,
które były głupie, a mianowicie chciałem najbliższym zrobić na złość, a w rzeczywistości ukarałem ich i siebie.
Potrzebowałem czasu aby móc to wszystko sobie wytłumaczyć i zrozumieć, że pewne postępowanie wcześniej lub
później da się nam we znaki. Nigdy nie trzeba robić pochopnych kroków, bo potem tak jak ja, można żałować przez
długie lata. Do mnie dotarło wszystko w momencie, gdy zobaczyłem, że moje życie rozpadło się jak domek z kart.
Miałem dziewczynę, która miała zostać moją żoną, miałem pracę, nawet dobrze płatną, wszystko trzeba było po
prostu umieć pielęgnować, i słuchać osób, które chciały mego dobra. Teraz już wiem jak chcę pokierować swoim
życiem po opuszczeniu aresztu. A mianowicie nie zaczynać pierwszych dni na imprezowaniu i odwiedzaniu
znajomych, bo to jest początek drogi do powrotu w to miejsce. Wtedy miał bym do siebie żal i pretensje, że po
odsiedzeniu wyroku i zobaczeniu więziennego życia od środka, sam na własne życzenie powróciłem! Wiem o tym,
że jeśli chcę, a chcę normalnie żyć w społeczeństwie, to muszę przestrzegać obowiązujących zasad, które
obowiązują w życiu bez krat! Chcę również przestrzec tych, którzy są tymczasowo aresztowani, aby nie myśleli, że
zaraz po sprawie będą na wolności, bo to jest chwilowe – ponieważ od zawieszenia się zaczyna a potem tylko
zbierają się lata, które spędzasz zamiast z rodziną i dziećmi, w tych ponurych murach. Dla tego uważam, że kto jest
w stanie jak najszybciej wyjść stąd to niech robi wszystko aby już tu nie trafił i nie liczył na fart, że go już tym razem
nie złapią, bo to jest tylko kwestią czasu, a potem kompani od „ kielicha” i kradzieży zapominają, że był taki kolega
jak Ty czy ja, i każdy z nas najczęściej liczy na pomoc rodziny czy dziewczyny, która mało kiedy poczeka przy
większym wyroku bo ona chce normalnego życia a nie czekać! Mi odsiadka odsłoniła jak jest w życiu, i teraz wiem,
że życie bez krat jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze, bo każdy z nas o ile tylko chce może pokierować tak życiem,
aby już nigdy nie było potrzeby rozstawania się z tym co każdemu z nas jest najdroższe.
Skazany A.Ś. Hajnówka
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ReLiGiA
Matt Talbot – patron alkoholików

REFLEKSJE
Więzienie – jako finał
naszego/mojego postępowania na
wolności. Rodzimy się i idziemy
przez życie i w pewnym momencie
powinniśmy przemyśleć całe swe
przeszłe i przyszłe życie. Zadać
sobie wiele pytań i nie bać się na
nie
szczerze
odpowiedzieć.
Najtrudniej
chyba
będzie
odpowiedzieć przed samym sobą,
bo kiedyś będziemy musieli stanąć
przed stwórcą – Bogiem i
opowiedzieć przed nim na to jak
mogliśmy krzywdzić ludzi w naszej
drodze na którą wypuścił nas Jezus
– Bóg, i na której końcu czeka na
nas Jezus – Bóg. Ludzie
skrzywdzeni przez nas na naszej
drodze, to prawdziwa tragedia, bo
niejednokrotnie nic nie można już
zrobić, nie można cofnąć się w
czasie i wszystko naprawić – tego
nie da się zrobić. Ale czy nic już nie
można zrobić? To nie prawa! Jeśli
tak myślicie to się mylicie. Możemy
jeszcze bardzo dużo zrobić, bo
żyjemy. Zastanówcie się; dalsze
nasze życie może być świadectwem
że zrozumieliście że w drugim
człowieku jest też Jezus – Bóg. A
można krzywdzić Boga który nas
wysiał i oczekuje? Podstawowa
rzecz nie krzywdzić ludzi którzy
znaleźli się na naszej drodze do
Boga właśnie. Nie rób drugiemu co
tobie nie miłe! Teraz po wyjściu z
więzienia będziecie oczekiwali od
ludzi właśnie pomocy, życie – praca
– codzienne sprawy. Trzeba będzie
pomocy i zaufania ludzi. A co sam
im dasz? - przemyśl to. Co dla nich
masz w sercu. Ich potrzebujesz ale
oni też potrzebują ciebie. Spraw po
prostu żeby już nigdy się na tobie
nie zawiedli, i wtedy Jezus – Bóg
czekający na ciebie z miłością a nie
z odrazą popatrzy na ciebie. No tak,
na swojej drodze popełniłeś...(i tu
wolę przemilczeć co) trafiłeś aż do
więzienia, więc dno! Ale jednak
podniosłeś
się,
zrozumiałeś,
przemyślałeś,
wyciągnąłeś
prawidłowe wnioski. A wiesz
czemu? Bo i w tobie przecież jest
Jezus – Bóg, nie myśl że sam
przeszedłeś przez życie!
Pisał to członek i uczestnik
Odnowy w Duchu Św. Potulic

PrZyStAnEk

Matt Talbot pochodził z wielodzietnej rodziny, która przez długie
lata cierpiała biedę Ojciec, Charles Talbot, robotnik portowy, popadł w
alkoholizm. Z wyjątkiem najstarszego syna, podobnego raczej do matki,
wszyscy pozostali synowie byli znanymi w dzielnicy pijakami. Pijaństwo
prowadziło
naturalnie
do
stałych
utarczek,
powodowało
również
postępujące ubożenie rodziny. Zarówno
ojciec, jak i synowie, wydawali lwią część
swych zarobków na alkohol. Żaden z
właścicieli domów nie tolerował długo
niespokojnych lokatorów. W ciągu 20 lat
małżeństwa
rodzina
Talbotów
przeprowadzała się przeciętnie co drugi
rok,
łącznie
dokonali
jedenaście
przeprowadzek.
Matka, Elisabeth, z domu Bagnall,
głęboko pobożna kobieta, bardzo cierpiała
w takiej sytuacji. Jej niezwyciężona
dobroć i cierpliwość były jednak
tajemniczą siłą, która stale gromadziła
rozpraszających się członków rodziny. W późniejszych latach schorowana
pani Talbot była całkowicie przywiązana do domu. Ci, którzy ją znali,
stwierdzali jednogłośnie, że modliła się prawie całymi dniami. Umarła w
1915 roku, w wieku 76 lat. W wieku 12 lat /1868/ Matt ostatecznie
opuścił szkołę. Został najpierw chłopcem na posyłki w piwiarni. Część
zarobku otrzymywał w bonach towarowych, które wolno było realizować
tylko w barze własnego sklepu, w formie alkoholowych napojów. Tak
właśnie, przez brak sumienia pracodawcy, stał się Matt między 12 a 13
rokiem życia ofiarą alkoholowego nałogu. Ojciec usiłował prośbą i groźbą
zawrócić go z tej zgubnej drogi, a ponieważ to nie pomagało, sprawił mu
wreszcie wielkie lanie. Wszystko na próżno tym bardziej, że sam nie był
w tym względzie dobrym przykładem dla syna. Po czterech latach
/1872/ ojciec zabrał go z piwiarni i postarał się o pracę gońca w porcie,
aby go mieć na oku. Sam był bowiem robotnikiem nabrzeży portowych
nad rzeką Liffey. Ale Matt nie poprawił się wcale na nowym miejscu.
Początkowo amator mocnego piwa, stał się obecnie namiętnym
wielbicielem whisky.
Po kolejnych dwóch latach /1874/ ojciec zmusił go do ponownej
zmiany miejsca pracy. Mając lat 18 zaczął pracować jako murarz w firmie
budowlanej i w tym zawodzie pozostał do roku 1892.
Z tygodniowych zarobków nic prawie nie oddawał na utrzymanie
domowe, miał więc dość pieniędzy, aby się oddawać pijaństwu. Wracając
w sobotę w nocy do domu, wręczał matce szylinga, było to wszystko, co
mu pozostało z tygodniowego zarobku. I wtedy pytał zazwyczaj: "mamo,
wystarczy ci to?". A ona odpowiadała: "niech ci Bóg przebaczy, Matt. Czy
tak się traktuje własną matkę?".
Naturalnie nie brakowało mu kompanów, którzy razem z nim
przepijali pieniądze w licznych knajpach i oberżach Dublina. Często
sprzedawał z nóg buty, aby kupić wódkę. Po pijatyce skradał się skrycie
do domu. Nie mając zaś więcej pieniędzy do przepicia, brał w gospodzie
napoje alkoholowe na kredyt.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze
(materiał z Internetu)
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Przed egzekucją
Żaden
z
trzech
filmów
wyreżyserowanych
przez Tima Robbinsa
nie odniósł takiego
sukcesu jak film
„Przed
egzekucją”
(Dead Man Walking)
z 1995 roku. Można
przypuszczać,
że
reżyser
wiele
zawdzięcza Helen Prejean, autorce książki, na
kanwach której nakręcono film, a która była
również współautorką scenariusza. Film
porusza trudny temat kary śmierci, która
istniała od zawsze, lecz różni się sposobem
wykonania. Metodę jaką posłużono się w filmie
dokładnie opisuje encyklopedia:
„Skazany jest przypięty do łóżka przy
pomocy
pasków.
Pracę
serca
monitoruje
kardiomonitor. W ciele skazańca umieszcza się
wenflon, który podłączony jest do pompy infuzyjnej.
W momencie uruchomienia pompy skazany
otrzymuje środek usypiający. Następnie podawany
jest środek zatrzymujący akcję serca - najczęściej jest
to chlorek potasu oraz środek zwiotczający mięśnie w
dawce zatrzymującej oddychanie - pankuronium.
Śmierć następuje w ciągu kilku minut i jest
stwierdzana na podstawie wskazań kardiomonitora.
W chwili obecnej, 37 z 38 stanów USA, w których
wykonywana jest kara śmierci, stosuje się tę metodę
egzekucji, niekiedy jako alternatywę dla innych
metod. Wyjątkiem jest Nebraska, gdzie egzekucje
wykonuje się na krześle elektrycznym.”
Tym razem obyło się jednak bez – tak
popularnych w amerykańskim kinie – prób
przekonania
widza
do
stanowczego
opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron.
Reżyser zachował bezstronność – zarówno
wobec rodzin ofiar jak i zabójcy. Co jest nie lada
osiągnięciem. Scenariusz opiera się na książce
siostry Helen Prejean, która poświęca życie dla
służby ubogim. Zakonnica mieszka w biednej i
niebezpiecznej dzielnicy, więc nie są jej obce:
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przemoc, ubóstwo i wszelkie problemy
mieszkańców. Nie zastanawia się długo gdy
jeden z więźniów prosi ją listownie o znalezienie
prawnika, który mógłby odroczyć wyrok
śmierci.
Zakonnica
odwiedza
więźnia
oskarżonego o podwójne zabójstwo i gwałt - o
czym dowiaduje się dopiero w więzieniu.
Spotkanie to wkrótce okaże się próbą wiary dla
siostry, gdyż zgadza się ona zostać
przewodnikiem
duchowym
skazańca
i
towarzyszyć mu do końca jego dni w celi
śmierci. Najtrudniejszym zadaniem okazuje się
przekonanie
więźnia
do
wzięcia
odpowiedzialności za swoje czyny i ocalenie
godności i co za tym idzie - własnej duszy.
Susan Sarandon w oskarowej roli siostry
Helen wypada niezwykle przekonywująco. Co
jest trudne, gra bowiem rolę kogoś, kto stara się
dostrzec człowieka w niepokornym więźniu
oskarżonym o gwałt i bestialskie zabójstwo czynów niegodnych istoty ludzkiej. Nie udaje,
że zna wszystkie odpowiedzi, wręcz przeciwnie,
dręczą ją wewnętrzne rozterki i silna presja
rodzin ofiar, które domagają się śmierci
oprawcy. Stara się zrozumieć zarówno
zrozpaczonych
rodziców
zamordowanych
nastolatków jak i dodać otuchy w więźniowi, w
ostatnich dniach jego życia.
Matthew
Poncelet
(Sean
Penn),
wytatuowany,
arogancki
przestępca
o
rasistowskich poglądach, obdarza ją zaufaniem i
choć długo wzbrania się przed wyznaniem
prawdy, w końcu przyznaje się do zabójstwa i
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szczerze za nie żałuje. Utalentowany aktor,
jakim bez wątpienia jest Penn, sprostał trudnej
roli człowieka, który przechodzi wewnętrzną
transformację i uświadamia sobie ogrom
cierpienia, które zadał rodzicom ofiary. To
rozdzierające przeżycie również dla widza.
Początkowo bowiem bohater wydaje się być
pozbawionym skrupułów potworem bez
sumienia, jednak gdy jego wewnętrzna skorupa
pęka i przyznaje się do winy - widzimy
człowieka
pokonanego
i
przerażonego
ogromem własnych zbrodni. Dlatego scena
śmierci skazańca jest tak przejmująca.
Dużą rolę w filmie pełni muzyka, która
jest dosyć egzotyczna za sprawą lamentów
pakistańskiego wokalisty – Nusrata Fateh Ali
Khana.Do współpracy Robbins zaprosił również
Bruce'a Springsteena, który otrzymał nominację
do nagrody Oskara za tytułową piosenkę:
„Dead man walking”.
Największym osiągnięciem Robbinsa jest
to, iż skłonił widzów do rozmyślań na temat

kary śmierci i zarazem do dyskusji na temat
wartości życia. Udało mu się stworzyć obraz
niezwykle
poruszający,
ale
zarazem
nieprzejaskrawiony
i
pozbawiony
hollywoodzkiej
pompatyczności
i
moralizatorstwa. Reżyser ukazuje cierpienie
rodzin nastolatków i ich bezsilny gniew i
nienawiść w stosunku do Ponceleta, czemu
trudno się dziwić. Z drugiej strony zaś ukazuję
zabójcę i gwałciciela, który mimo popełnionych
okrutnych zbrodni nadal jest istotą ludzką,
świadomą wagi swych czynów, których jednak
bardzo żałuje: może, mimo dokonanych
zbrodni, zasługuje na szansę odkupienia win.
Zamysł
reżysera
najbardziej
obrazowo
przedstawia końcowa scena: dwie ofiary i
zabójca – troje martwych ludzi. Zabójstwo,
nawet mordercy, pozostaje zabójstwem, nawet
jeżeli wykonane jest w sterylnym pomieszczeniu
i dyktowane wyrokiem sądu.
www.filmweb.pl

CIEKAWOSTKI
 Film zajął 23. miejsce w rankingu Digital Dreem Door’s,
przeprowadzonym 24 lutego 2005, w kategorii najlepszy
film lat dziewięćdziesiątych.
 Błąd w filmie: substancje chemiczne używane do
uśmiercania w Luizjanie są podawane ręcznie, a nie
poprzez maszynę jak pokazano w filmie.
 Błąd w filmie: kiedy siostra Helen i pan Delacroix
pierwszy raz rozmawiają w jego salonie, członek ekipy
chodzi w dalszym planie i nagle szybko ucieka.
 Błąd w filmie: siostra Helen nosi obrączkę na prawej
ręce zamiast na lewej.
 Tytuł filmu "Dead Man Walking" jest terminem ze
slangu strażników więziennych, którzy mówią tak
prowadząc skazanego na egzekucję.
 Prawdziwa siostra Helen pojawia się na zewnątrz
więzienia podczas sceny przy świecach.
 Kiedy siostra Helen rozmawia z Hiltonem Barberem na zewnątrz dziedzińca, po pierwszej łasce słychać jak on
nazywa ją 'Susan' zamiast 'Helen'.
 Po poinformowaniu siostry Helen Prejean o tym, że w filmie będzie ją grała "sławna aktorka z filmu Thelma &
Louise", podobno powiedziała ona o Susan Sarandon: "Dzięki Bogu, to Louise."
 Film kręcono w Angoli, Baton Rouge, Nowym Orleanie i Slidell (stan Luizjana) oraz w Nowym Jorku (stan
Nowy Jork) w USA.

www.filmweb.pl
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Szanowna Redakcjo!
Nie rozwlekając się w zbędnych słowach wstępu
odpowiadam na apel, wasz apel i zachętę dla
osadzonych, by nadsyłać to co uważamy za ważne,
wartościowe i ciekawe.
„Wiersz dla leniwych.”
Są głowy, ale i też główki. Są też i wymówki.
Są też ludzie, ale też berety, a z nimi wielkie – rety,
A nie raz i te taborety.
Są mądrzy i mądrale, ale też i wystraszonych parę,
Są poczciwcy z poczciwych, ale i uczciwi z
najuczciwych.
Są też zasmuceni i ci zagubieni, ale też niewinnie tu
osadzeni
i ciągle trzęsąc się i dąsając poruszeni i
niezadowoleni.
Jestem też JA Z TOBĄ, zagubioną tu osobą
Nie chcąc być tu nawet w myśli na stałe,
Wiersz swój piszę TOBIE, ale słyszę znowu te ALE...
Ale można lepiej...
Ale można ciekawiej... śmieszniej... inaczej...
ALE i no, no co dalej...?
Dalej i ty napisz i nie gadaj ALE... i znów ALE.
Dalej i ty wyślij na „Przystanku” fale, a nie ALE...
Napręż też swą główkę, a nie tę wymówkę,
Skleć też słówek kilka nie klejąc motylka.
On to bowiem przyleci, a za chwilę wzleci
I gdzieś tam poleci, jak te małe, zmienne dzieci.
Czekam więc ja ciebie, dając coś od siebie,
I licząc tu, w tym wierszu „Przystanka” na ciebie – tak
na ciebie!
Bo nie święci garnki lepili,
a poeci te wiersze klecili –
tobie ułożyli.

każdy. Ale myślę sobie siedząc na „koju” co tak
naprawdę robie ja sam, lub mówiąc do ciebie
czytelniku, robimy my. Żyjąc sobie, a właściwie
wegetując sobie jak roślinka na celi? Czy choć tyle
czasu poświęcamy i uwagi swemu zdrowiu co
jedzeniu, spaniu, oglądaniu telewizji albo piciu kawki z
papieroskiem lub nie jeśli ktoś nie pije kawy lub nie
pali, zwykłej herbacie i pogawędce? Wątpię. Ja sam
szczerze zbadałem siebie (i ty spróbuj) i co się
okazało? Póki zbiorę się w sobie i dojdę do jako
takiego ładu jest już śniadanie. Po śniadaniu, cóż,
znowu ten zamulacz, herbata lub kawa. I tak lecą
kolejne minuty. A że głowa ciężka, często boli, bo
znowu kiepsko spałem, lub w ogóle, no to nie mam na
nic chęci. Brzuszek znów urósł po śniadanku. Albo jak
jest teraz u mnie, nie mam na nic apetytu, często to
ssie i boli z głodu, bo żołądek jakoś nie akceptuje tego
co zjadł, a tabletki nie pomagają. No to co robię?
Poleżeć. Spróbuję podrzemać, lub nie myśleć. A
minutki lecą, czy to od brzucha czy bez brzucha. A
dzionek się dłuży, dłuży niemiłosiernie. Nie raz włącza
się to znużenie, zniechęcenie czy nostalgia
więzienna. Wtedy to też od razu przypominają mi się
słowa Brzechwy który o takich (być może i o tobie –
tak, o tobie, nie patrz na mnie) powiedział: „ Na
tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień – co? Ja
nic nie robię? Wypraszam to sobie. A kto siedzi na
tapczanie, a kto zjadł drugie śniadanie? A kto pchły
łapał i za uchem się podrapał?... itd. O jak on dużo

W zdrowym ciele
zdrowy duch. W zdrowym
duchu zdrowy zuch. A Jan
Kochanowski pewnie by
od razu dodał: „Szlachetne
zdrowie ten tylko się
dowie, kto cię stracił...”.
Pisząc te słowa pomyślałem, któż z nas nie chce
mieć takiego – zdrowego
ducha, i grać takiego –
wielkiego
tu
zucha.
Zdrowego, silnego, trochę
wysportowanego i wyrzeźbionego zucha, jako
dobrego sobie przyjaciela i
druha! Myślę że prawie
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zrobił – chce się powiedzieć jak my. A ile się drapał i
przewracał? Każdy z nas świadomie, czy nie, tak robi.
A brzuszek rośnie i rośnie. Myślenie i ruchy stają się
coraz bardziej ociężałe i ospałe. Strzykanie w
kościach, zniechęcenie i boląca głowa, z czasem to
normalka. Nie mówiąc że u niejednego nerw bierze że
oho – strach podejść, by nie zawarczał, czy kopnął
słowem, czy też dosłownie, nogą. Ktoś obiektywny z
boku (spróbuj zapytać) przyglądając się otwarcie
powie: W chorym ciele chory brzuch, chory duch, i ty
mój druh. To smutna, obiektywna prawda, której
możesz nigdy nie usłyszeć, bo nikt ci jej nie powie, ale
ja tak. Przed nią bowiem nie uciekniesz i się nie
schowasz. A świadek koronny, twój brzuch,
podśmiewając się z ciebie, co rusz burczy i strzela „
gafy”, że nos ściska i piosenkę wyciska: „ W chorym
ciele chory brzuch, i ty mój druh”. Tak przyjacielu ten
brzuszek i nadwaga zrobią swoje, odbierając nam tę
miarę zdrowia i chęci życia, która nam jeszcze
została. Warto więc siebie zapytać czy jestem
chodzącym brzuchem czy chodzącym zdrowiem?
Obrazowo to ujmując najpierw wchodzi czy przeciska
się przez drzwi twój brzuch sapiąc i narzekając? Czy
ty pewnym i spokojnym krokiem? Wchodzi czy też
chodzi po celi wrak człowieka któremu tylko gwoździ
do trumny potrzeba? Czy miara energii i optymizmu –
nawet gdy ta przyszłość jest nieznana lub szara?
Jasną odpowiedź musi sobie dać każdy z nas i to
teraz, nie jutro lub za tydzień. Nie myśl jednak drogi
przyjacielu, że ja jestem Casanową i okazem zdrowia.
Raczej jego strzępkiem próbującym coś zebrać do
kupy. Bo wszystko zaczyna się w tej naszej główce.
niektórzy mówią – patrząc na innych lub siebie, pustej
jak makówce. Wierze jednak że twoja taką całkiem nie
jest, a ty sam wrakiem i ofiarą celi oraz własnej
głupoty i lenistwa. Tak głupoty, bo życie pokazuje, a
ono najlepiej nas uczy – czy jest najlepszym
nauczycielem, że czy tu w areszcie lub więzieniu (jak
kto woli), czy tam na wolności, liczy się siła woli i
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walki, nie tylko o przetrwanie, ale i o zdrowie. No bo
co z tego, że masz siłę i silną wolę jak myślisz, a
chodzisz ociężały jak „Miś Uszatek” co klapnięte...
znasz to, a ja bym zmienił – co klapnięty brzuszek ma.
No i gdzie ta wola i siła charakteru? Poszła w
brzuszek, no nie, czy no tak? I tak naprawdę z twoją
wolą jest nijak. Jak cię trochę zabolało bo ci prawdę w
oczy wygarnąłem to się nie martw bo ze mną jest
podobnie. Nie raz liczę na dietę czy tabletkę „cud” ,
ale takie nie istnieją. I żadna kawka, wmawianie
sobie, nie może poprawić, a na odwrót, uśpić twą i tak
senną czujność. A gramiki, kilogramiki, dni i miesiące
lecą – jak to mówią, jak z bicza strzelił. I chodzi taki
bamberek czy gruba Andzia z Bercika. Albo jak wolisz
Flip i Flap (odnieś do siebie kim ty jesteś). To tak z
odrobiną humoru, bo jak nie uzmysłowisz sobie kim
tak naprawdę jesteś tu na celi, jeśli chodzi o gabaryty,
wolę walki, nastawienie umysłu, nie tylko nie będziesz
mógł podjąć sensownej i celowej walki o przetrwanie,
albo jak wolisz o ducha, który swą siłą niejako rozbije
te cele i stopniowo przeobrazi twe ciało i życie w choć
trochę bardziej celowe, sensowne i radosne. A może i
lepsze, wartościowsze. Ja jestem na etapie
uświadamiania sobie tego, a ty? Złożysz rączki i
pójdziesz spać lub znów podrzemać? A może
zaczniesz od kilku skłonów, przysiadów, pompek.
Początki bywają trudne, wierz mi jak wszędzie i
zawsze. A jak przełamiesz lody to pójdzie jak z górki. I
jak w wierszyku ułożonym tu na poczekaniu:
„Tu bicepsik ci wyskoczy, tam tricepsik ładnie wskoczy
i już siłacz z klatą, a nie cherlak żuci w oczy”.
Na koniec tych rad dawanych tobie i sobie
pomyślałem sobie ile to sił i zdrowia człowiek traci na
pesymizm i rozżalanie oraz narzekanie. Nieraz
zwątpienie staje się jego drugim ja, i życie mu uchodzi
koło nosa jak mara. Mało że jest karany aresztem czy
więzieniem to jeszcze sam siebie kara, męczy i trapi,
nie mogąc często jeść i spać a często i chcieć żyć.
Wiem, powiesz - gdybym to ja był tobą, to bym... albo
– gdybyś był w moim wieku... I co jeszcze powiesz i
wymyślisz z resztą jak i ja próbując siebie oszukać i
sobie wmówić. Pamiętaj, zawsze może być gorzej,
trzeba brać życie takim jakim jest, żyje się tylko raz i
masz w życiu tyle ile z siebie dasz. Mądrym jesteś gdy
masz swoją głowę, nie cudzą, a co ona ci mówi i co
podpowiada organizm? Jeśli jest słaby i cherlawy, lub
ociężały z kupą tłuszczu – to sygnał że pora wziąć się
za siebie bratku. S.O.S. Czekam na ciebie i twoje
spostrzeżenia.
D. R. A.Ś. Białystok.
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"Generał Anders jest do dziś w Polsce postacią okrytą nimbem tajemniczości,
często znaną tylko połowicznie"

Miniony rok 2007 był rokiem gen. Władysława
Andersa, tak ustanowił to Senat Rzeczpospolitej Polskiej. W
ramach obchodów rozpoczęto: budowę pomnika generała,
realizację filmu dokumentalnego, organizowano wystawy i
dyskusje poświęcone gen. Andersowi i jego żołnierzom,
zorganizowano ogólnopolski konkurs wiedzy patriotycznej oraz
uroczystości rocznicowe w Polsce, we Włoszech i Wielkiej
Brytanii, gdzie Anders żył po wojnie.
W jednostkach penitencjarnych okręgu białostockiego
również zorganizowano serie wykładów i pokazy filmów
poświęconych generałowi. Finałem był zorganizowany przez ZK
Białystok konkurs pod hasłem „Życie i dokonania gen.
Andersa”. Zwycięzcy z poszczególnych zakładów zmierzyli się
pod koniec grudnia w finałowym konkursie. Dnia 12 grudnia
komisja wyłoniła wśród 23 nadesłanych prac trzech finalistów:
Bogusław J. (ZK Białystok), Leszek N. (AŚ Białystok),
Andrzej A. (ZK Czerwony Bór).
Władysław Anders (ur. 1892) niemal przez całe życie związany był z wojskiem. W latach
1914-17 - oficer kawalerii armii rosyjskiej, potem w I Korpusie Polskim w Rosji. Uczestniczył w
Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku; walczył później na czele 15. pułku ułanów wielkopolskich w
wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.
W II Rzeczypospolitej pełnił różne funkcje dowódcze i sztabowe - był m.in. dowódcą
Wołyńskiej Brygady Kawalerii. We wrześniu 1939 roku dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii,
następnie grupą operacyjną kawalerii. Walcząc jednocześnie z wojskami niemieckimi i sowieckimi
przebijał się w kierunku Lwowa. 29 września - dwukrotnie ranny w bitwie - dostał się do
sowieckiej niewoli.
Anders był przez dwa lata więźniem NKWD, najpierw we Lwowie, potem na Łubiance w
Moskwie. Odzyskał wolność po zawarciu porozumienia między gen. Władysławem Sikorskim a
rządem radzieckim. Przystąpił do organizowania armii polskiej w ZSRR. Podejmował próby
wyjaśnienia losu zaginionych oficerów polskich, organizował opiekę nad ludnością polską w ZSRR,
stworzył też specjalną komórkę zajmującą się dokumentowaniem zbrodni sowieckich.
W wyniku ustaleń międzysojuszniczych, z powodu niemożności dojścia do porozumienia z
Sowietami, Armia Polska została ewakuowana z ZSRR na Bliski Wschód. Stworzyła tam podstawę
II Korpusu Polskiego, który w latach 1943-1945, pod dowództwem gen. Andersa, wsławił się
zwycięskimi bitwami we Włoszech - o Monte Cassino, Anconę, Bolonię.
Gen. Anders pełnił w 1945 roku obowiązki Naczelnego Wodza. Protestował przeciwko
uchwałom jałtańskim, podporządkowującym Polskę Stalinowi. W 1946 r. władze PRL pozbawiły go
obywatelstwa polskiego.
Po wojnie gen. Anders prowadził ożywioną działalność w polskich kołach emigracyjnych w
Londynie. Po śmierci w 1970 roku, zgodnie z własnym testamentem, spoczął wśród swoich
żołnierzy, na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
www.eduskrypt.pl
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