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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Rok spêdzi³em w polskich wiêzieniach, w tak zwanym areszcie wydobywczym, z którego – jako formy
wymuszania zeznañ – korzystano zw³aszcza w okresie rz¹dów jednego z by³ych ministrów sprawiedliwo-
œci i prokuratorów generalnych równoczeœnie. Wspominam o tym nie po to, aby siê u¿alaæ nad swym lo-
sem, ale po to, by wyjaœniæ, dlaczego do mnie jako senatora RP tak czêsto trafiaj¹ listy od wiêŸniów i ich
rodzin. Obrazuj¹ one tragiczn¹ sytuacjê w polskich wiêzieniach, których standard daleko odbiega od
unijnych wymogów. Sam mia³em okazjê do takiego porównania, gdy po miesiêcznym pobycie w nie-
mieckim wiêzieniu znalaz³em siê w areszcie na Rakowieckiej. Ró¿nica jest nie do opisania.

Ale powróæmy do listów.
„By³am dzisiaj przez kilka godzin w wiêzieniu” – pisze jedna z matek aresztowanego. „To zak³ad o zao-

strzonym rygorze. Wed³ug prawa wiêzieñ powinien mieæ oko³o 2–3 m dla siebie. W tej celi, w której by-
³am, znajdowa³o siê 16 miejsc. Nie mo¿na siê tam by³o ruszyæ. Miêdzy piêtrowymi ³ó¿kami przejœcie na
nieca³e pó³ metra. O stanie celi te¿ mo¿na du¿o napisaæ. Wêze³ sanitarny to ju¿ w ogóle klêska. Zero pry-
watnoœci i tylko zimna woda. Wiêzienie to nie jest sanatorium ani wczasy i nie powinno nim byæ, ale
przecie¿ tam ¿yj¹ ludzie. I to czasami ca³ymi latami”.

Jako senatorowie RP, a wiêc wspó³twórcy prawa w Polsce mamy sk³onnoœæ do jego zaostrzania.
W efekcie zwiêksza siê liczba odsiaduj¹cych wyroki, a wiêzienia s¹ przepe³nione. Kryzys i koniecznoœæ
oszczêdzania spowodowa³y równie¿ znaczne ograniczenia finansowe. Jeden z wiêŸniów napisa³ mi, ¿e
w wiêzieniu, w którym przebywa, na stu czterdziestu osadzonych przypada dwóch wychowawców. Ich
praca ogranicza siê do pomagania wiêŸniom w wype³nianiu papierów.

„Ja uwa¿am – pisze ów wiêzieñ – ¿e to, co dzieje siê w polskim wiêziennictwie, to katastrofa! Warunki
straszne, a coœ takiego jak resocjalizacja w Polsce chyba w ogóle nie istnieje. Ca³a praca s³u¿by wiêzien-
nej polega na tym, aby jak najbardziej zgnêbiæ wiêŸnia, a to na pewno nie wp³ywa korzystnie na jego re-
socjalizacjê. Je¿eli wiêzieñ ma pieni¹dze, to dopiero wtedy staje siê kimœ i nawet klawisze patrz¹ na tak¹
osobê inaczej. Miêdzy innymi przez takie warunki byli wiêŸniowie rzadko rezygnuj¹ z pope³niania kolej-
nych przestêpstw, a najczêœciej wychodz¹c wiedz¹ wiêcej np. o kradzie¿ach, ni¿ wiedzieli przed odsiad-
k¹”.

Z kilku kolejnych listów wynika, jak bardzo zmieniaj¹ siê zasady ¿ycia w spo³ecznoœci wiêziennej
i w jakim kierunku owe zmiany zmierzaj¹. „W areszcie œledczym w £… by³o jak w Amsterdamie, gdzie
narkotyki mo¿na kupiæ w legalnych coffee shopach – pisze kolejny autor listu do mnie. „Handlowano tu
w kantynie dla osadzonych. Aresztanci kupowali sobie owoce, soki, kawê, a tak¿e… wysokiej jakoœci
amfetaminê. Za wiêzienny mur szmuglowa³ j¹ zaopatrzeniowiec bufetu. Mê¿czyzna wpad³, gdy na ruty-
now¹ kontrolê przywo¿onych towarów stra¿nicy przyprowadzili psa szkolonego do wykrywania narko-
tyków. Owczarek rzuci³ siê na dostawcê, który mia³ w kieszeni 20 gramów bia³ego proszku. Zaskoczony
mê¿czyzna t³umaczy³, ¿e amfetamin¹ leczy³ ból g³owy”.

W polskich wiêzieniach zmieniaj¹ siê obyczaje. Zatwardziali, grypsuj¹cy recydywiœci, którzy dot¹d
dowodzili nieformalnymi strukturami, trac¹ w³adzê. Ich miejsce w wiêziennej hierarchii zajmuj¹ cz³on-
kowie zorganizowanych gangów wymuszaj¹cych haracze i kradn¹cych samochody. Na wolnoœci ci lu-
dzie czêsto za¿ywali narkotyki, teraz przenosz¹ obyczaje za wiêzienny mur. Do tej pory za kratkami
luksusowymi artyku³ami, a jednoczeœnie rodzajem wiêziennej waluty by³y papierosy i herbata. Teraz
zastêpuj¹ je amfetamina i marihuana.

I na koniec chcê poruszyæ kwestiê skrywan¹ wstydliwie za grub¹ kotar¹ milczenia. Chodzi mi
o wiêzienny seks. Mê¿czyŸni pozbawieni kobiet nie rezygnuj¹ bynajmniej z uzyskiwania satysfakcji
seksualnej. Kto im s³u¿y? Najs³absi. Najs³absi fizycznie, najs³absi psychiczne, czêstokroæ z umys³o-
wymi defektami. Pozycja wiêziennego cwela jest pozycj¹ w wiêzieniu najni¿sz¹, najwiêkszym pohañ-
bieniem. „Cwel – cytujê fragment jednego z listów – nie mo¿e dotykaæ w celi ¿adnych przedmiotów
oprócz swoich, których najczêœciej nie posiada. Jego kontakt z ¿ywnoœci¹ dostêpn¹ dla innych jest
niedopuszczalny. Gdyby na przyk³ad dotkn¹³ naczyñ z wod¹, poci¹gnê³oby to za sob¹ nieuchronne
pobicie. Nie, nie piêœciami, wszak jest niedotykalny, prawdopodobnie przy pomocy taboretu albo
w ostatecznoœci zosta³by skopany. Natomiast skalane naczynia zosta³yby niezw³ocznie zniszczone,
bez ogl¹dania siê na konsekwencje ze strony administracji. Miejscem przypisanym cwelowi jest naj-



czêœciej k¹t, gdzie stoj¹ kible. Tam jada, ¿yje, spêdza wiêkszoœæ czasu. Wychodzi wtedy, gdy faceci
spragnieni s¹ pieszczot”.

Przytoczone przeze mnie fragmenty listów kierujê na rêce Pana Ministra w nadziei, ¿e zmieni¹ one
sytuacjê w polskich wiêzieniach i choæ w czêœci ogranicz¹ niebezpieczne zjawiska, które w nich sygnali-
zuj¹ sami wiêŸniowie. To prawda, ¿e s¹ to przestêpcy zas³uguj¹cy na karê, ale przecie¿ s¹ to tak¿e ludzie
i obywatele naszego kraju.

Henryk Stok³osa




